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Η Ερώτθςθ 8658/1-9-2021

Απαντϊντασ ςτθν παραπάνω Ερϊτθςθ που κατζκεςε ο Βουλευτισ κ. Β.
Κεγκζρογλου, ςασ πλθροφοροφμε τα εξισ:
Ι. Μζτρα που αφοροφν ςτισ πυρκαγιζσ
1. Πςον αφορά ςτθν αποτφπωςθ των ηθμιϊν που προκλικθκαν από τισ
πυρκαγιζσ του καλοκαιριοφ του 2021 ςε γεωργοκτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ
παραγωγϊν τθσ χϊρασ, κακϊσ και ςτθν καταβολι των αποηθμιϊςεων από τον
Οργανιςμό Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΕΛ.Γ.Α.), ςασ διαβιβάηουμε το με
αρικμ. πρωτ. 10997/6-9-2021 ζγγραφό του.
2. Επιπλζον, υπεγράφθ θ αρικμ. 110745ΕΞ2021/13.9.2021 (ΦΕΚ Βϋ
4268/15.09.2021) ΚΥΑ, με τθν οποία ρυκμίηεται το ηιτθμα τθσ επιχοριγθςθσ
αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων για τθν αποηθμίωςθ των πλθγζντων από τισ
πυρκαγιζσ που εκδθλϊκθκαν από τθν 1θ Μαΐου ζωσ και το τζλοσ Αυγοφςτου
2021 ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ, οι οποίεσ ζχουν οριοκετθκεί με Κοινζσ Αποφάςεισ
των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εςωτερικϊν και
Υποδομϊν και Μεταφορϊν.
Για τθν αποτελεςματικότερθ και ταχφτερθ αποηθμίωςθ των αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων που επλιγθςαν, με τθν παραπάνω απόφαςθ, εφαρμόηονται οι
διαδικαςίεσ του ν. 4797/2021 ςχετικά με τθν επιχοριγθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ
των ηθμιϊν, αντί για τθν εφαρμογι των χρονοβόρων διαδικαςιϊν του
Κανονιςμοφ Κρατικϊν Οικονομικϊν Ενιςχφςεων.
Ειδικότερα, με τθ διαδικαςία των άρκρων 7 και 8 του ν. 4797/2021 δφναται να
καλφπτεται μζροσ των υλικϊν ηθμιϊν οι οποίεσ κα καταγραφοφν από τισ
αρμόδιεσ επιτροπζσ καταγραφισ και αποτίμθςθσ ηθμιϊν τθσ κάκε Ρεριφζρειασ
και οι οποίεσ προκλικθκαν από τισ ωσ άνω πυρκαγιζσ ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ,
όπωσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ, πρϊτεσ φλεσ, εμπορεφματα,
φορτθγά αυτοκίνθτα δθμόςιασ και ιδιωτικισ χριςθσ, κακϊσ και αυτοκίνθτα
επαγγελματικισ χριςθσ, μζςα παραγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του
εγγείου κεφαλαίου και των αποκθκευμζνων προϊόντων, τα οποία καταγράφθκαν
ωσ κατεςτραμμζνα. Ραράλλθλα, δφναται να παρζχονται, μζςω του Κανονιςμοφ
Κρατικϊν Οικονομικϊν Ενιςχφςεων, τυχόν επιπλζον ενιςχφςεισ που
προβλζπονται ςε αυτόν.
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Ππωσ ορίηεται με τθν ωσ άνω ΚΥΑ, οι κάτοχοι των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων
πρζπει να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ υποβολισ διλωςθσ ενιαίασ ενίςχυςθσ ςτο
Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ελζγχου και καταβολισ τθσ ειδικισ
αςφαλιςτικισ ειςφοράσ ςτον Οργανιςμό Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων.
Η επιχοριγθςθ, όπωσ αυτι κα κακοριςτεί μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
καταγραφισ των ηθμιϊν, είναι αφορολόγθτθ, ακατάςχετθ και ανεκχϊρθτθ ςτα
χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, δεν υπόκειται ςε οποιοδιποτε τζλοσ, ειςφορά ι
άλλθ κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ
ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ, δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα
χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, τουσ
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τα Νομικά Ρρόςωπά τουσ, τα
Αςφαλιςτικά Ταμεία ι πιςτωτικά ιδρφματα.
Η προκαταβολι και το τελικό φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ προσ τουσ δικαιοφχουσ,
κακϊσ και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ κα κακοριςτοφν με νεότερεσ Υπουργικζσ
Αποφάςεισ.
3. Αναφορικά με το κόςτοσ των ηωοτροφϊν, επιςθμαίνεται ότι θ ςτιριξθ τθσ
κτθνοτροφίασ,
με παρεμβάςεισ ςτο κόςτοσ των ηωοτροφϊν, αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ,ενϊ επίκειται μείωςθ του ΦΡΑ από 13%
ςτο 6% ςε ηωοτροφζσ που προορίηονται για ηωικι παραγωγι.

4. Ρεραιτζρω αναφζρεται ότι θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020) τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ενωςιακϊν Ρόρων και Υποδομϊν του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, ωσ Διαχειριςτικι Αρχι του ΡΑΑ 2014 – 2020 και ςτο πλαίςιο του
άρκρου 66, παρ. 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, εκχϊρθςε ςτθ Γενικι
Διεφκυνςθ Δαςϊν και Αγροπεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ (Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ - ΕΦΔ) με τθν αρικμ. 1940/29-62017 απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ & Τροφίμων «Οριςμόσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και
Ρροςταςίασ Δαςϊν και Αγροπεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ και εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςε
αυτιν» (Βϋ2380/12-7-2017) μζροσ των αρμοδιοτιτων τθσ και, ςυγκεκριμζνα,
αρμοδιότθτεσ προςκλιςεων, επιλογισ πράξεων, εκκακάριςθσ δαπανϊν και
γενικότερα εφαρμογισ των υπομζτρων:
 8.3: «Στιριξθ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ από δαςικζσ πυρκαγιζσ,
φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα» και
 8.4: «Στιριξθ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε δάςθ από δαςικζσ πυρκαγιζσ,
φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα», για τθν πρόλθψθ και
τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε δάςθ εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, φυςικϊν
καταςτροφϊν και καταςτροφικϊν ςυμβάντων αντίςτοιχα.
Τα δφο ανωτζρω υπομζτρα ζχουν προκθρυχκεί από τον ΕΦΔ με τισ ςχετικζσ
προςκλιςεισ που εκδόκθκαν ςτισ 30/10/2019 Και μετά και τθν αξιολόγθςθ των
υποβλθκειςϊν αιτιςεων, εγκρίκθκαν ςυνολικά 116 ζργα, ςυνολικισ δθμόςιασ
δαπάνθσ 79,3 εκατ. €.
Επιςθμαίνεται ότι υπάρχουν διακζςιμοι πόροι για τθν επαναπροκιρυξθ των εν
λόγω μζτρων.
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Επιπλζον ςτο πλαίςιο τθσ μεταβατικισ περιόδου 2021-2022του ΡΑΑ 2014-2020 ,
κα προβλεφκοφν ςθμαντικά μζτρα :
 Η ενεργοποίθςθ του Μζτρου 5.2 « Επενδφςεισ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν
που προκαλοφνται ςτο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ηωικό, και πάγιο) από
φυςικά φαινόμενα, δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και καταςτροφικά γεγονότα»
του ΡΑΑ μζςω του οποίου
παρζχεται ςτιριξθ ςτουσ παραγωγοφσ να
αποκαταςτιςουν το παραγωγικό δυναμικό των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεϊν
τουσ (γεωργικζσ καλλιζργειεσ, ηωικό κεφάλαιο και υποδομζσ).

Η αυξθμζνθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων ςτα ςχζδια βελτίωςθσ ςτισ
πλθγείςεσ - πυρόπλθκτεσ περιοχζσ ςτθ νζα πρόςκλθςθ του Μζτρου 4.1.1
«Υλοποίθςθ επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ
εκμετάλλευςθσ» του ΡΑΑ.

Η αυξθμζνθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων για τουσ νζουσ γεωργοφσ ςτισ
πλθγείςεσ - πυρόπλθκτεσ περιοχζσ ςτθ νζα πρόςκλθςθ του Μζτρου 6.1
«Ενιςχφςεισ εκκίνθςθσ επιχείρθςθσ για νζουσ γεωργοφσ» (Ρριμ Ρρϊτθσ
εγκατάςταςθσ) του ΡΑΑ.

Η επιτάχυνςθ των πλθρωμϊν ςτουσ δικαιοφχουσ που εδρεφουν ςε
πλθγείςεσ περιοχζσ για το ςφνολο των μζτρων του ΡΑΑ.

Η χρθματοδοτικι ενίςχυςθ και προκιρυξθ του Μζτρου 4.3.4 του ΡΑΑ για
τθν αγροτικι οδοποιία και του Μζτρου 4.3.1 του ΡΑΑ για τα μικρά
εγγειοβελτιωτικά ζργα.
Επιπρόςκετα, αναφζρεται ότι οι πυρόπλθκτεσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και
μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ δφναται να ωφελθκοφν άμεςα και από τισ δράςεισ
του Ταμείου Εγγυιςεων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ με προχπολογιςμό 480 εκατ.
ευρϊ, μζςω χοριγθςθσ επενδυτικϊν δανείων και κεφαλαίου κίνθςθσ.
Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου, κα περιλθφκοφν
αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτο υπό κατάρτιςθ Στρατθγικό Σχζδιο τθσ ΚΑΡ 2023-2027,
δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικισ τουσ ςυμβολισ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
ΙΙ. Γενικότερα μζτρα ςτιριξθσ των κτθνοτρόφων
1. Ζχει τεκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ θ νομοκετικι πρωτοβουλία του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, υπό τον τίτλο: «Μζτρα
διευκόλυνςθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ κτθνοτροφικών
εγκαταςτάςεων».
Με τθν ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία για τον εκςυγχρονιςμό των κτθνοτροφικϊν
εγκαταςτάςεων, τθ βιωςιμότθτα και τθ βελτίωςθ εν γζνει του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ των κτθνοτρόφων , με γνϊμονα τθν ενδυνάμωςθ τθσ αγροτικισ
επιχειρθματικότθτασ, επιχειρείται μια ολιςτικι προςζγγιςθ του νομοκετικοφ
πλαιςίου που διζπει τθν διαδικαςία ίδρυςθσ και λειτουργίασ των κτθνοτροφικϊν
εγκαταςτάςεων, διευκολφνεται θ διαδικαςία ίδρυςθσ και λειτουργίασ των με
τθν ειςαγωγι ρυκμίςεων για τθν νομιμοποίθςθ ιδίωσ των πρόχειρων
καταλυμάτων ηϊων - τα οποία αποτελοφν κατά προςζγγιςθ ποςοςτό 50% -60% μειϊνεται το κόςτοσ παραγωγισ με ςτόχο των εκςυγχρονιςμό των
κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων , τθν βιωςιμότθτα και βελτίωςθ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο κα πλθροί τουσ προβλεπόμενουσ
υγειονομικοφσ και περιβαλλοντικοφσ όρουσ και κα οδθγεί ςε ενίςχυςθ τθσ
αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ.
2. Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςτο πλαίςιο τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ νόςου COVID19 ςτον πρωτογενι τομζα, ςυνεχίηει να λαμβάνει μζτρα ςτιριξθσ τθσ

-4-

πρωτογενοφσ παραγωγισ τθσ χϊρασ ςφμφωνα με το προςωρινό πλαίςιο λιψθσ
μζτρων κρατικϊν ενιςχφςεων για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομίασ που κζςπιςε θ με
αρικμό C [ 2020 ] 1863 Final τθσ 19.03.2020 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ :
 Υπεγράφθ θ αρικ. 119/245028/7-9-2020 ΚΥΑ με κζμα «Χοριγθςθ κρατικϊν
ενιςχφςεων ςτον τομζα τθσ Αιγοπροβατοτροφίασ ςε παραγωγοφσ που διατθροφν
εκμεταλλεφςεισ με κθλυκά ενιλικα (τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ) αιγοπρόβατα, οι
οποίοι διακζτουν εκμεταλλεφςεισ με τουλάχιςτον 20 ενιλικα αιγοπρόβατα και οι
οποίοι ζχουν παραδϊςει γάλα εντόσ του 2019 και λεπτομζρειεσ εφαρμογισ
Ρροςωρινοφ Ρλαιςίου με βάςθ τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 19/03/2020
C(2020)1863 final (Ρροςωρινό Ρλαίςιο), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει»
(Βϋ3836/9-9-2020), προχπολογιςμοφ 30.155.000€. Το ςυνολικό ποςό που ζλαβαν
οι Ζλλθνεσ αιγοπροβατοτρόφοι, ανζρχεται ςε 29.887.590,35 ευρϊ και αφοροφςε
ςυνολικά 52.027 δικαιοφχουσ.

Υπεγράφθ θ αρικ. 720/132077/19-5-2021 ΚΥΑ με κζμα «Χοριγθςθ
κρατικϊν ενιςχφςεων ςτουσ τομείσ: α) υπαίκριου καρπουηιοφ, mini και obla, β)
τθσ καλοκαιρινισ και φκινοπωρινισ πατάτασ, γ) των κερμοκθπιακϊν
καλλιεργειϊν ςε τομάτεσ και αγγοφρια ςε όλθ τθν επικράτεια εξαιρουμζνθσ τθσ
Κριτθσ, δ) τθσ βουβαλοτροφίασ και λεπτομζρειεσ εφαρμογισ Ρροςωρινοφ
Ρλαιςίου με βάςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 19/03/2020 C(2020)1863
final
(Ρροςωρινό
Ρλαίςιο),
όπωσ
τροποποιικθκε
και
ιςχφει»
(Βϋ2123/21.05.2021). Το ςφνολο των ποςϊν που πιςτϊκθκαν ςτισ 9-9-2021 ςτουσ
λογαριαςμοφσ των παραγωγϊν υπαίκριου καρπουηιοφ, καλοκαιρινισ,
φκινοπωρινισ πατάτασ, τομάτασ κερμοκθπιακισ καλλιζργειασ ςτθν επικράτεια
(πλθν Ρεριφζρειασ Κριτθσ), αγγουριοφ κερμοκθπιακισ καλλιζργειασ ςτθν
επικράτεια (πλθν Ρεριφζρειασ Κριτθσ), κακϊσ και των κτθνοτρόφων που
αςχολοφνται με τθ βουβαλοτροφία, είναι 19.257.589,178€. Συγκεκριμζνα, για τθ
βουβαλοτροφία καταβλικθκε το ποςό των 607.385,13 €.
 Υπεγράφθ θ αρικ. 1184/247574/13-9-2021 ΚΥΑ με κζμα «Χοριγθςθ κρατικϊν
ενιςχφςεων ςε όλθ τθν Επικράτεια ςτουσ τομείσ: α) τθσ εκτροφισ χοίρων, β) τθσ
εκτροφισ αυτόχκονων μαφρων χοίρων, και γ) τθσ παραγωγισ μελιοφ και
λεπτομζρειεσ εφαρμογισ Ρροςωρινοφ Ρλαιςίου με βάςθ τθν Ανακοίνωςθ τθσ
Επιτροπισ τθσ 19/03/2020 C(2020)1863 final (Ρροςωρινό Ρλαίςιο), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει» (Β' 4246/14.09.2021). Τα ποςά που ζχουν εγκρικεί,
είναι: 253,56 ευρϊ για κάκε χοιρομθτζρα, με ςυνολικό ποςό που κα διατεκεί
15.500.123 ευρϊ, 353,46 ευρϊ για κάκε χοιρομθτζρα ι κάπρο μαφρου χοίρου, με
ςυνολικό ποςό που κα διατεκεί 1.200.000 ευρϊ και 3,39 ευρϊ για κάκε κυψζλθ,
με ανϊτατο όριο 3.201.877 ευρϊ. Συνολικά το ποςό που κα δοκεί είναι
19.902.000 ευρϊ.
 Υπεγράφθ θ αρικ. 840/150442/08.06.2021 ΚΥΑ με κζμα «Χοριγθςθ
ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis) ςτον γεωργικό τομζα και ειδικότερα
ςε αιγοπροβατοτρόφουσ τθσ Νιςου Λζςβου που διατθροφςαν ηωικι
εκμετάλλευςθ κατά τα ζτθ 2016, 2017 και 2018 με τουλάχιςτον 20 ενιλικα
κθλυκά (τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ) αιγοπρόβατα και των οποίων οι
εκμεταλλεφςεισ επλιγθςαν από τθν νόςο ευλογιά, των παραγωγϊν επιτραπζηιων
ςταφυλιϊν ποικιλίασ grimson ςτισ Ρ.Ε Ημακίασ και Ρζλλασ και των παραγωγϊν
ςταφίδασ ποικιλίασ «ςουλτανίνα» ςτθν Ρ.Ε Ηρακλείου Κριτθσ, ςτο πλαίςιο του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1408/2013 τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 352, 24.12.2013)»
(Βϋ2507/14.06.2021). Συγκεκριμζνα, για τουσ κτθνοτρόφουσ τθσ νιςου Λζςβου το
φψοσ του κατ’ αποκοπι ποςοφ ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis)
κακορίςτθκε ςε 14 ευρϊ/ αίγα ι πρόβατο και το ποςό που τουσ καταβλικθκε
είναι τθσ τάξεωσ των 84.210,00€.
Ππωσ ζχει κατ’ επανάλθψθ δθλϊςει ο Υπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, θ πολιτεία, θ κυβζρνθςθ και το ΥΡΑΑΤ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ
πρωτόγνωρθσ υγειονομικισ κρίςθσ μζχρι ςιμερα, ζχουν ςτακεί δίπλα ςτουσ
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Ζλλθνεσ παραγωγοφσ που επλιγθςαν και ζχουν απλϊςει ζνα δίχτυ προςταςίασ
ςε ολόκλθρθ τθν ελλθνικι κοινωνία, ϊςτε να μθν μείνει ουδείσ Ζλλθνασ
παραγωγόσ απροςτάτευτοσ απζναντι ςτισ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ.
Ρζραν των ανωτζρω, το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθ
ςτιριξθ τθσ κτθνοτροφίασ λαμβάνει μζτρα που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ κτθνοτροφίασ, τθ βελτίωςθ του ειςοδιματοσ
των κτθνοτρόφων και τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν τουσ. Συγκεκριμζνα, για τθ
ςτοχευμζνθ ςτιριξθ τθσ ελλθνικισ κτθνοτροφίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
μείωςθσ του κόςτουσ των ηωοτροφϊν, χορθγοφνται οι ακόλουκεσ ςυνδεδεμζνεσ
ενιςχφςεισ:
1.Τομζασ Ρτθνοτροφίασ – Χοιροτροφίασ
Τόςο ο τομζασ τθσ πτθνοτροφίασ, όςο και αυτόσ τθσ χοιροτροφίασ, εντάςςονται,
ωσ επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020, Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτο ΡΑΑ 2014-2020,
ενιςχφονται ςτο πλαίςιο των εξισ μζτρων:






Υπομζτρο 3.1 «Στιριξθ για νζεσ ςυμμετοχζσ ςε ςυςτιματα ποιότθτασ».
Υπομζτρο 4.1 «Επενδφςεισ που βελτιϊνουν τισ ςυνολικζσ επιδόςεισ του
ενεργθτικοφ (Σχζδια Βελτίωςθσ)».
Υπομζτρο 6.1 «Εκκίνθςθ Επιχείρθςθσ από Νζουσ Γεωργοφσ».
Υπομζτρο 6.3 «Ανάπτυξθ μικρϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων».
Μζτρο 9. «Σφςταςθ ομάδων και οργανϊςεων παραγωγϊν ςτουσ τομείσ
τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ».

2.Τομζασ Αιγοπροβατοτροφίασ
Σε εφαρμογι του άρκρου 52 του Κανονιςμοφ (ΕE) αρικ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κεφαλαίου 5 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 639/2014 τθσ Επιτροπισ, προβλζπεται θ χοριγθςθ
ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτον τομζα πρόβειου και αίγειου κρζατοσ μζχρι και το
2022. Σκοπόσ τθσ εν λόγω ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ είναι θ διατιρθςθ τθσ
εγχϊριασ παραγωγισ του πρόβειου και αίγειου κρζατοσ ςτα τρζχοντα επίπεδα
παραγωγισ. Ο τομζασ τθσ ελλθνικισ αιγοπροβατοτροφίασ ςυμπεριλαμβάνεται
από το 2015 ςτο κακεςτϊσ τθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ, ςτο πλαίςιο των
άμεςων ενιςχφςεων τθσ ΚΑΡ, εξαςφαλίηοντασ μία επιπλζον ςτιριξθ πζραν τθσ
Βαςικισ Ενίςχυςθσ.
Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, προςπακϊντασ να ςυμβάλει
ακόμθ περιςςότερο ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων των κτθνοτρόφων,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα τελευταία χρόνια θ τιμι του γάλακτοσ βαίνει
μειοφμενθ, ενϊ ταυτόχρονα οι τιμζσ των ηωοτροφϊν και τθσ ενζργειασ
αυξάνονται, ανακοίνωςε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν 1θ Αυγοφςτου του 2016,
δυνάμει του άρκρου 53 (6) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013, τθν απόφαςθ
τθσ Ελλάδασ να εφαρμοςτεί το μζτρο τθσ ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ ενιαία ςτισ
ορεινζσ και πεδινζσ περιοχζσ ςε όλθ τθ χϊρα. Ζτςι, από το ζτοσ 2017 και μετά, θ
χοριγθςθ τθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτον τομζα τθσ αιγοπροβατοτροφίασ
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
κεςπίςτθκαν
με
τισ
αρικ.
1629/64708/14.6.2017
(Βϋ2217/21.06.2017),328/53481/11.4.2018
(Βϋ1359/19.04.2018)
και
372/100623/12.4.2021 (Βϋ1571/17.04.2021) Υπουργικζσ Αποφάςεισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ πρόβειου και αίγειου κρζατοσ είναι
αυξθμζνθ για τα ζτθ 2019 και 2020 κατά 5.000.000 € ςε ςχζςθ με τισ
προθγοφμενεσ χρονιζσ.
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Το 2021 με τθν ενςωμάτωςθ οριςμζνων μεταβατικϊν διατάξεων του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 2020/2220, το ποςό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςτα 54.386.238 €.
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι, από το 2017, μειϊκθκε το ελάχιςτο όριο παραγωγισ
που πρζπει να παραδϊςει ςτθ μεταποίθςθ ο κτθνοτρόφοσ, προκειμζνου να
λάβει τθν οικονομικι ενίςχυςθ, από 120 ςε 100 κιλά γάλακτοσ ανά επιλζξιμο
ηϊο, γεγονόσ το οποίο αυξάνει τον αρικμό των επιλζξιμων ηϊων και, ωσ εκ
τοφτου, τθ χορθγοφμενθ οικονομικι ενίςχυςθ ανά κτθνοτροφικι εκμετάλλευςθ.
Για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020, υπεγράφθ από τθν πολιτικι θγεςία του ΥΡΑΑΤ θ
αρικ. 171/128726/17.05.2021 ΥΑ (Βϋ2023/18.05.2021) περί κακοριςμοφ του
φψουσ τθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ανά επιλζξιμο ηϊο ςτον τομζα του πρόβειου
και αίγειου κρζατοσ. Το ακριβζσ φψοσ τθσ ενίςχυςθσ ανιλκε ςε 10,53 € ανά
επιλζξιμο ηϊο για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020.
3.Τομζασ Βοοτροφίασ
Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, για τθ ςτιριξθ και ενίςχυςθ
του τομζα του βόειου κρζατοσ, ςε εφαρμογι του άρκρου 52 του Κανονιςμοφ (ΕE)
αρικ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ (αρικ. 615/52353/12-05-2015 ΥΑ, αρικ. 1639/65123/15-062017 ΥΑ και αρικ. 371/100605/12-4-2021 ΥΑ), χορθγεί ςυνδεδεμζνθ οικονομικι
ενίςχυςθ τόςο για τθ διατιρθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ του βόειου κρζατοσ
ςτα τρζχοντα επίπεδα παραγωγισ, όςο και για τθν αξιοποίθςθ του
αναπαραγωγικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ μασ, με ςταδιακι βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των παραγόμενων προϊόντων.

Η απόφαςθ κακοριςμοφ του φψουσ τθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ για το βόειο
κρζασ για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020, κακορίςτθκε με τθν αρικ. 172/128736/17-52021 ΥΑ (Bϋ2023/18-05-2021) που υπεγράφθ από τθν πολιτικι θγεςία του
ΥΡΑΑΤ. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020 ανζρχεται ςε
35.558.453 € και είχε κεςμοκετθκεί με τθν αρικ. 1639/65123/15-06-2017 ΥΑ
(Βϋ2212/29-06-2021), ενϊ το ακριβζσ φψοσ τθσ ενίςχυςθσ ανά επιλζξιμο ηϊο
ανζρχεται ςε 140,8 €.
4. Τομζασ Βουβαλοτροφίασ
Ππωσ προαναφζρκθκε, το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων,
εκτάκτωσ, ςε εφαρμογι του Ρροςωρινοφ Ρλαιςίου με βάςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ
Επιτροπισ τθσ 19/03/2020 C(2020) 1863 final, θ οποία ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ
τθσ οικονομίασ κατά τθν τρζχουςα ζξαρςθ τθσ νόςου COVID-19, κατζβαλλε το
ποςό των 607.385,130 € ςτουσ λογαριαςμοφσ των κτθνοτρόφων που
αςχολοφνται με τθ βουβαλοτροφία για τθ ςτιριξθ και ενίςχυςθ του εν λόγω
τομζα.
5. Τομζασ Κτθνοτροφίασ
Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθ ςτιριξθ και ενίςχυςθ
του τομζα τθσ κτθνοτροφίασ χορθγεί ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ, βάςει των
διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 52 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1307/2013, και ςφμφωνα με τθν αρικ. 1628/64707/14-6-2017 απόφαςθ του
Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ
χοριγθςθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ, βάςει των
διατάξεων τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 52 του Καν. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του
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Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 τθσ Επιτροπισ» (Β’2194/27.06.2017), (κτθνοτρόφοι
που είχαν ειδικά δικαιϊματα), θ οποία αναλφεται ςε:
-

Μζτρο 1: Χοριγθςθ ςυνδεδεμζνθσ
βοοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων.
Μζτρο 2: Χοριγθςθ ςυνδεδεμζνθσ
αιγοπροβατοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων.

ενίςχυςθσ

ςε

κτθνοτρόφουσ

ενίςχυςθσ

ςε

κτθνοτρόφουσ

Με τθν αρικ. 373/100642/12-4-2021 απόφαςθ του Υπουργοφ και των
Υφυπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ.
1628/64707/14-6-2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων ‘‘Κακοριςμόσ λεπτομερειϊν χοριγθςθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτον
τομζα τθσ κτθνοτροφίασ, βάςει των διατάξεων τθσ παραγράφου 4, του άρκρου
52 του Καν. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το
κεφάλαιο 5 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 τθσ Επιτροπισ’’ (Β’2194)» (Βϋ1515/154-2021), ο ςυνολικόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνδεδεμζνθσ
ενίςχυςθσ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ (χωρίσ γθ) για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020,
ανζρχεται ςε 2.759.607€ για τουσ κτθνοτρόφουσ βοοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων
και 548.007€ για τουσ κτθνοτρόφουσ αιγοπροβατοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων.
ΙΙΙ. Κόςτοσ ηωοτροφών
Αναφορικά με το κόςτοσ των ηωοτροφϊν, επιςθμαίνεται ότι θ ςτιριξθ τθσ
κτθνοτροφίασ,
με παρεμβάςεισ ςτο κόςτοσ των ηωοτροφϊν, αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και όπωσ προαναφζρκθκε επίκειται
μείωςθ του ΦΡΑ των ηωοτροφϊν που προορίηονται για ηωικι παραγωγι από το
13% ςτο 6%», κα ζχει δε μόνιμο χαρακτιρα υπζρ των κτθνοτρόφων μασ.
Επίςθσ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι εντάςςεται και θ επιλογι για χοριγθςθ
ςυνδεδεμζνθσ –με τθν παραγωγι- ενίςχυςθσ ςε Ρρωτεϊνοφχα Κτθνοτροφικά
Ψυχανκι και Σανοδοτικά Ψυχανκι (μθδικι και τριφφλλι).
Ειδικότερα, για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020, με τισ αρικ. 297/80025/22-3-2021 και
298/80057/22-3-2021 (Β’ 1134) αποφάςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων, κακορίςτθκε το φψοσ τθσ ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ:
1. ςτα 77,57 ευρϊ/εκτάριο ςτθν καλλιζργεια πρωτεϊνοφχων κτθνοτροφικϊν
ψυχανκϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.684.367 € και
2. ςτα 119,96 ευρϊ/εκτάριο ςτθν καλλιζργεια των πρωτεϊνοφχων ςανοδοτικϊν
ψυχανκϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 25.256.552€.
Για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2021, θ ενδεικτικι τιμι, ςφμφωνα με τθν από 19.02.2021
τροποποιθμζνθ ανακοίνωςθ προσ τθν Ε. Επιτροπι (εγκφκλιοσ ΟΡΕΚΕΡΕ με αρικμ.
πρωτ. 42452/21.7.2021), θ οποία κα μειωκεί ανάλογα με το μζγεκοσ των
καλλιεργθκειςϊν εκτάςεων ανζρχεται:
1. ςτα Ρρωτεϊνοφχα Κτθνοτροφικά Ψυχανκι (καρποδοτικά), είναι 164,56 €/ha
και
2. ςτα Ρρωτεϊνοφχα Σανοδοτικά Ψυχανκι είναι 263,03 €/ha
IV. τοιχεία γεωργικών ενιςχφςεων
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Πςον αφορά ςτα ποςά των γεωργικϊν ενιςχφςεων που ζχουν καταβλθκεί ςτουσ
Ζλλθνεσ κτθνοτρόφουσ, αυτά αποτυπϊνονται ςτον κάτωκι Ρίνακα (ςφμφωνα με τα
ςτοιχεία του ΟΡΕΚΕΡΕ):
ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΕ ΕΝΙΧΤΕΙ (ΕΣΟ ΑΙΣΗΕΩΝ
2020)
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΒΟΕΙΟΥ ΚΕΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΕΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΟΦΩΝ
(ΜΕΤΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΡΑ. 4 Α 52 ΚΑΝ (ΕΕ)
1307/2013
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΟΤΟΦΩΝ (ΜΕΤΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΡΑ. 4 Α 52 ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ
ΚΤΗΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ
ΚΤΗΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
ΚΡΑΣΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ COVID-19
ΚΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΟΤΟΦΙΑΣ
ΚΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΒΑΛΟΤΟΦΙΑΣ
De minimis
Κ.Υ.Α 840/150442/08-06-2021 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β
2507/14-06-2021) Κρατικι Ενίςχυςθ ςτον
γεωργικό τομζα και ειδικότερα ςε
αιγοπροβατοτρόφουσ τθσ νιςου Λζςβου,
που διατθροφςαν ηωικι εκμετάλλευςθ κατά
τα ζτθ 2016,2017 και 2018, με τουλάχιςτον 20
ενιλικα κθλυκά (τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ)
αιγοπρόβατα και των οποίων οι επλιγθςαν
από τθν νόςο ευλογιά
Γενικό Σφνολο

ΡΟΣΟ (€)
33.502.996,38
51.502.927,13
2.403.567,86

526.582,58

23.878.800,96

6.109.915,29

29.887.590,35
607.385,13

84.210,00

148.503.976,00

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
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