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ΚΟΙΝ.:  Ως ΠΑ 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ’ αρ.  1388/9-2-2022 Αναφορά. 

 
Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κων. Μπάρκας, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συνεχίζει να 
λαμβάνει μέτρα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, σύμφωνα με το προσωρινό 
πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας που θέσπισε η αριθμ. 
C(2020)1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Ως εκ τούτου, με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής, υπεγράφη η αριθ. 1184/247574/13-9-
2021 ΚΥΑ «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της εκτροφής 
χοίρων, β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων, και γ) της παραγωγής μελιού και 
λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 
19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄4246).  
Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίσθηκε στα 253,56 € για κάθε χοιρομητέρα 
εκτροφής χοίρων και στα 353,46 € για κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο εκτροφής μαύρου χοίρου. 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω ΚΥΑ, καταβλήθηκαν τα κάτωθι ποσά: 

 για την εκτροφή χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 12.259.354,56€ σε 518 δικαιούχους και 

 για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 1.158.598,45€ σε 53 
δικαιούχους. 

Την εν λόγω ενίσχυση έλαβαν όσοι παραγωγοί είχαν κάνει δήλωση στο ΟΣΔΕ, με συνέπεια να 
εξαιρεθούν και να μην λάβουν την ενίσχυση 118 παραγωγοί, με σύνολο ζώων 22.637 
χοιρομητέρες, οι οποίοι, όμως, είχαν δηλώσει τα ζώα τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Κτηνιατρικής.  
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει το αίτημα των χοιροτρόφων που δεν 
μπόρεσαν να ενταχθούν στην ανωτέρω ενίσχυση και  θα επανέλθει, σε περίπτωση που 
απαιτείται, με ανάλογη ρύθμιση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κ. Κων. Μπάρκα 
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