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ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του
κορωνοϊού»
ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 1228/15-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κων. Μαραβέγιας, για τα
θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που δημιουργήθηκαν από την έξαρση της πανδημίας Covid19, κρίναμε αναγκαία τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα,
εστιάζοντας σε επί μέρους κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα, με σκοπό τόσο την άρση των
σοβαρών διαταραχών που αντιμετώπισαν όσο και τη διατήρηση της βιωσιμότητάς των.
Σχετικά με τη στήριξη του ελαιοκομικού τομέα, σημειώνεται ότι ο εν λόγω τομέας στηρίχθηκε
μέσω του Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020, με συνολικό ποσό στήριξης 126,3 εκατ. € στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, το οποίο 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) στο ΠΑΑ κάθε Κράτους-Μέλους].
Πλέων των ανωτέρω, σχεδιάζουμε καθεστώς στήριξης του τομέα της καλλιέργειας της
επιτραπέζιας ελιάς, πλην καλαμών, στην επικράτεια, ενώ έχουν, μέχρι στιγμής, ολοκληρωθεί οι
κάτωθι διαδικασίες:
 Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα ενίσχυσης του προϋπολογισμού του
Υπουργείου μας, ύψους 11.125.560 ευρώ.
 Απεστάλη στην Ε.Ε. η σχετική ΚΥΑ για έγκριση.
Μετά την έγκρισή της, η εν λόγω ΚΥΑ θα διαβιβασθεί στα συναρμόδια Υπουργεία για υπογραφή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
SPYRIDON PANAGIOTIS
LIVANOS
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- Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Κων. Μαραβέγια

