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ΣΧΕΤ:

Η ΠΑΒ 748/3-12-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Ψυχογιός, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Το αυξημένο κόστος παραγωγής, ως απόρροια της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, εξετάζεται
στενά από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Προς
αυτή την κατεύθυνση επισημαίνεται ότι ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει μια σειρά από μέτρα για
την ανακούφιση και στήριξη των παραγωγών. Συγκεκριμένα:








Εφαρμόζουμε από 1 Ιανουαρίου 2022 το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, το κόστος του οποίου για το 2022 υπολογίζεται στα
50 εκ. €.
Από 1 Οκτωβρίου 2021 μειώσαμε τον ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική
παραγωγή από το 13% στο 6%.
Προβλέψαμε σημαντικές ελαφρύνσεις για τους χρήστες χαμηλής τάσης, από τις οποίες
επωφελούνται και οι αγρότες.
Για τη μέση τάση και συγκεκριμένα για τις αγροτικές επιχειρήσεις, προβλέψαμε την
αναστολή από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2022, με δυνατότητα παράτασης,
της καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).
Επίσης, από 5/8/2021 η ΔΕΗ παρέχει έκπτωση ενέργειας που ανέρχεται σε 50% στα αγροτικά
τιμολόγια.
Αυξήσαμε τον Ιούνιο τα kw στο αγροτικό φωτοβολταϊκό και φροντίσαμε να αποτελούν
αγροτική εκμετάλλευση οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 500kw από μόλις - 2 - 100 kw,
που ήταν. Έτσι αυξάνουμε το αγροτικό εισόδημα, αλλά μειώνουμε και το κόστος παραγωγής.
Τέλος, πρόσφατα προβλέψαμε πρόσθετη επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα
αγροτικά τιμολόγια για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021.

Επιπρόσθετα, με παρέμβασή μας στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών, αναδείξαμε τις τρέχουσες
προκλήσεις, με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο πρωτογενής τομέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
και στην Ελλάδα, εξαιτίας πολλαπλών παραγόντων, με σημαντικότερο την αύξηση του κόστους
παραγωγής, λόγω της συνδυαστικής αύξησης του κόστους των ζωοτροφών, των λιπασμάτων,
των μεταφορικών εξόδων και φυσικά των καυσίμων και της ενέργειας. Ζητήσαμε, μεταξύ άλλων,
πόρους στήριξης για τα προϊόντα μας που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα μειωμένης
παραγωγής, όπως ο οίνος, τα οπωροφόρα δέντρα, τα κηπευτικά, το πευκόμελο ή ακόμη και
ακαρπίας, όπως στην ελιά.
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Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τα θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τα θέματα των τιμών των προϊόντων και της διάθεσης
αυτών, απαιτείται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης όλων των παραγωγών του
αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της δραστηριοποίησής τους σε συλλογικές δομές για τη
συλλογική διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων τους και της προώθησης αυτών.
Η δραστηριοποίηση των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσα από τις συλλογικές
δομές (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται
απαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση ισχυρών συλλογικών δομών και τη σωστή λειτουργία τους
επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής,
μεγέθυνση εκμεταλλεύσεων, μείωση κόστους εισροών, αποτελεσματικότερη πρόσβασή στις
αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, αυξημένη
διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μεσαζόντων και των προμηθευτών και αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
Ειδικά, σε τέτοιες περιόδους κρίσεων ο ρόλος των συλλογικών δομών, όπως είναι οι
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι Συνεταιρισμοί κ.ά., οφείλει να είναι ουσιαστικός και
παρεμβατικός και να δίνει λύσεις στα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου.
Επίσης, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής και της
προμήθειας υλικών δύναται να έχει και η λειτουργία των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι
οποίες εξασφαλίζουν πιο εύκολη πρόσβαση με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος παραγωγής των
απαραίτητων πρώτων υλών και πιο οικονομική διακίνηση των προϊόντων των παραγωγών. Η
ανάπτυξη και η λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και η όλο αυξανόμενη ίδρυση
νέων μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4673/2020, μαρτυρούν το μεγάλο ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων συνεταιριζομένων μελών για την παράδοση της παραγωγής τους μέσω των εν
λόγω Συνεταιριστικών εταιρικών σχημάτων.
Όσον αφορά στους ελέγχους που διενεργούνται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών,
σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων - Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων αρχών
[Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
(ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περιοχή δικαιοδοσίας
τους και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας στην περιοχή ευθύνης τους] που υλοποιούν ελέγχους στον τομέα των
νωπών οπωροκηπευτικών:
 σε όλα τα στάδια εμπορίας όσον αφορά στη συμμόρφωση με τα εμπορικά πρότυπα,
 μετά την πρωτογενή παραγωγή έως και το στάδιο της συσκευασίας – τυποποίησης όσον
αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια.
Για την εισαγωγή στη χώρα προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών απαιτείται, υποχρεωτικά, η
υποβολή αναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Εμπόρων Νωπών
Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ). Το ΜΕΝΟ αποτελεί ταυτόχρονα:
 σύστημα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών διακίνησης (εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικό
εμπόριο) φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών,
 σύστημα διεξαγωγής ανάλυσης επικινδυνότητας επί των αναγγελιών των φορτίων νωπών
οπωροκηπευτικών και
 σύστημα λήψης απόφασης διενέργειας ελέγχου ή απαλλαγής ελέγχου επί των φορτίων
νωπών οπωροκηπευτικών.
Επισημαίνεται ότι στο σύνολο (100%) των εισαγόμενων φορτίων πραγματοποιείται έλεγχος
εγγράφων και ταυτότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία, ενώ ο
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φυσικός έλεγχος πραγματοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που το πληροφοριακό σύστημα του
ΜΕΝΟ θα υποδείξει.
Στις περιπτώσεις που τα εισαγόμενα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με την Ενωσιακή και Εθνική
νομοθεσία, οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες κατά περίπτωση: απαγόρευση εισαγωγής και, στη
συνέχεια, καταστροφή ή επαναποστολή (θέματα ασφάλειας τροφίμων) ή αλλαγή χρήσης ή
διορθωτικές ενέργειες (αλλαγή σήμανσης, ανασυσκευασία, διαλογή κ.ά.).
Η ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει διαρκώς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την
εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων περί ελέγχου των
εισαγόμενων φορτίων από το στάδιο της εισαγωγής μέχρι και το στάδιο της τελικής διάθεσης
του εισαγόμενου προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να προστατέψει τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα και να αποφύγει φαινόμενα «ελληνοποιήσεων» εισαγόμενων ποιοτικά
υποβαθμισμένων, ατυποποίητων και ενδεχομένως επικίνδυνων προϊόντων, τα οποία:
 Ανταγωνίζονται αθεμίτως τα εγχώρια προϊόντα.
 Παραπλανούν τον καταναλωτή.
 Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
Περαιτέρω, αναφέρεται ότι με τη μεταφορά και την υπαγωγή των οχτώ (8) ΠΚΠΦΠ&ΦΕ
απευθείας στη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, υφίσταται ελεγκτικός μηχανισμός 70 γεωπόνων - ελεγκτών περίπου,
με επιχειρησιακούς βραχίονες σε όλη τη χώρα και δυνατότητα ταχείας επέμβασης όποτε αυτό
χρειαστεί. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ήδη
εξοπλιστεί με επιβατικά - υπηρεσιακά αυτοκίνητα και με απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό
(κινητά τηλέφωνα, tablets, κάμερες κ.λπ.).
Επίσης, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τις ΔΑΟΚ σε όλη την Επικράτεια, ώστε να
εφαρμόζεται ομοιόμορφα η νομοθεσία και να διασφαλίζεται το συμφέρον όλων των νόμιμων
επιχειρήσεων και των παραγωγών. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις,
επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014
(Α΄32) και των εφαρμοστικών διατάξεών του. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιμες on line στο
σύστημα για όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αυξάνοντας έτσι την επιχειρησιακή
αποτελεσματικότητα του συστήματος εποπτείας και ελέγχου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
(Μ.Ε.Ν.Ο.), οι εισαγωγές λεμονιών από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 ανήλθαν περίπου στους
26.800 τόνους και από 01/01/2021 έως και 08/12/2021 ανήλθαν σε 20.900 τόνους.
Επίσης, από τα στοιχεία που αποστέλλει η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ε.Ε. (βάσει αυτών
που έχουν στείλει οι Κεντρικές Λαχαναγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης), η τιμή των λεμονιών το
χρονικό διάστημα από 24/5 έως 30/5/2021 ήταν 53,72€/100 κιλά προϊόντος και το διάστημα από
29/11 έως 5/12/2021 ήταν 54,00€/100 κιλά προϊόντος. Συνεπώς, δεν υπήρξε σημαντική
διακύμανση των τιμών στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
SPYRIDON PANAGIOTIS
LIVANOS
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