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ΘΕΜΑ:

«Στήριξη του ελαιοπαραγωγικού κλάδου που επλήγη από τα
περιοριστικά µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του
κορωνοϊού»

ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση ΑΚΕ 3179/441/12-1-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.
Κεγκέρογλου, σας πληροφορούµε τα εξής:
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
ενεργοποιήθηκε, µετά από σχετική τροποποίηση τόσο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 όσο και του ΠΑΑ, εξαντλώντας τις χρηµατοδοτικές του δυνατότητες, το
νέο Μέτρο 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τοµέων που
πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδηµίας COVID-19».
Στην κατεύθυνση αξιοποίησης του εν λόγω νέου Μέτρου (Μ21), επιλέχθηκε να
στηριχθεί, για πρώτη φορά στα χρονικά, ο κλάδος του ελαιολάδου. Η συνολική
συγχρηµατοδοτούµενη ενίσχυση που προβλέφθηκε να χορηγηθεί στους
δικαιούχους, ανέρχεται σε 126 εκατοµµύρια ευρώ και συνιστά το µέγιστο δυνατό
ποσό που µε βάση τον σχετικό Κανονισµό της Ε.Ε. µπορεί να χορηγηθεί,
εξαντλώντας τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ [2% των πόρων της
συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ
2014-2020) στο ΠΑΑ κάθε Κράτους-Μέλους].
Ειδικότερα, το νέο Μέτρο (Μ21) αφορά σε κατά κύριο επάγγελµα γεωργούς, οι
οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι/χαρακτηρισµένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο Αγροτών &
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής
δήλωσης έτους 2020 (οικονοµικό έτος 2019) και είχαν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε (έτους
2019) καλλιέργεια ελιάς (ελαιοποιήσιµης ή/και διπλής κατεύθυνσης µε εξαίρεση
την Καλαµών διπλής κατεύθυνσης).
Η επιλογή να κατευθυνθούν οι πόροι του νέου Μέτρου στην ενίσχυση των
επαγγελµατιών του κλάδου του ελαιολάδου, δεδοµένων των χρηµατοδοτικών
περιορισµών του, έγινε στη βάση προτεραιοποίησής τους σε σχέση µε τους
ετεροεπαγγελµατίες που έχουν έσοδα από άλλες κύριες πηγές εισοδήµατος και κατ΄
επέκταση πλήττονται λιγότερο από τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και δύνανται
να αποζηµιωθούν από τα λοιπά µέτρα στήριξης που έχει λάβει η Κυβέρνηση.
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Τονίζεται δε ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, ήταν ιδιαίτερα µεγάλο, καθώς
υποβλήθηκαν συνολικά 144.354 αιτήσεις από κατά κύριο επάγγελµα παραγωγούς
ελαιολάδου, συνολικού αιτούµενου ύψους ενίσχυσης 126.919.277 €. Στη βάση
διευκόλυνσης των υποψηφίων µάλιστα, ώστε να ολοκληρωθεί οµαλά η διαδικασία,
χορηγήθηκε ολιγοήµερη παράταση.
Ειδικά στην Περιφέρεια Κρήτης, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν εξαιρετικά
µεγάλο, καθώς επιλέξιµοι κρίθηκαν 29.251 δικαιούχοι, µε συνολικό ύψος δηµόσιας
δαπάνης 30,2 εκατ. € (24% των συνολικών πόρων του Μέτρου), γεγονός που
κατατάσσει τη συγκεκριµένη Περιφέρεια στη δεύτερη θέση πανελλαδικά.
Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών περιθωρίων
που υπάρχουν να ενισχύσει όσους από τους ελαιοπαραγωγούς δεν έχουν τύχει
καµίας ενίσχυσης από τις χρηµατοδοτήσεις που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση
στο πλαίσιο αντιµετώπισης των συνεπειών της πανδηµίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
OIKONOMOU
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Το τεχνικό δελτίο του Μέτρου 21, όπως αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
2. Η έγκριση του τεχνικού δελτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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