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«Συμπερίληψη στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων των
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ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 5561/31-3-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θ. Τζάκρη,
Ά. Βαγενά, Κ. Βέττα, Φρ. Καρασαρλίδου, Β. Κόκκαλης και Μπ. Σκούφα, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Καθεστώς της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης
Η χώρα μας, με σκοπό να υποστηρίξει τομείς της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχει αξιοποιήσει το εργαλείο που προσφέρει η
Κοινή Γεωργική Πολιτική και ονομάζεται καθεστώς της προαιρετικής συνδεδεμένης
ενίσχυσης [αρ. 52, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013]. Στο πλαίσιο αυτού του
καθεστώτος, ενισχύονται οι παραγωγοί που παραδίδουν τα προϊόντα τους στις
αντίστοιχες μεταποιητικές επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού με
πρώτη ύλη και να συνεχίζεται απρόσκοπτα η παραγωγή τους. Ως εκ τούτου, από
01.01.2015, έχει ενταχθεί στο καθεστώς της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης
ο τομέας του συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς χυμοποίηση, ο οποίος
είναι κατ΄ εξοχήν εξαγωγικός, με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τις
πληρωμές. Συγκεκριμένα, για το έτος ενίσχυσης 2021, ο συνολικός ετήσιος
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.821.043€.
Όσον αφορά στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Ε. Επιτροπής για τα Στρατηγικά Σχέδια
της ΚΑΠ για την επόμενη περίοδο, ο τομέας των φρούτων και λαχανικών
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των επιλέξιμων τομέων/προϊόντων για τη χορήγηση
προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, εφόσον αυτός είναι σημαντικός για
οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.
Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του νομοθετικού πακέτου της
ΚΑΠ 2023-2027, τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν τα (εθνικά) Στρατηγικά
Σχέδια. Στο πλαίσιο της swot ανάλυσης και της αξιολόγησης των αναγκών της
ελληνικής γεωργίας, που είναι προαπαιτούμενα για την κατάρτιση του Στρατηγικού
Σχεδίου, καθώς επίσης και των προϋποθέσεων του ενωσιακού κανονιστικού
πλαισίου, θα επιλεγούν οι τομείς και τα προϊόντα προς στήριξη, εφόσον
ικανοποιούνται οι λόγοι στήριξής τους.
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Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΣΔΕ 2020,
καλλιεργούνται 376.651,20 στρέμματα με ροδακινιές – νεκταρινιές πανελλαδικά.
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
Για τη στήριξη του εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών που επλήγησαν από τα
περιοριστικά μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού και από ακραία καιρικά
φαινόμενα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός,
και ο Υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, υπέγραψαν
τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής
ροδάκινων, ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, με την αριθ. 553/85731/29-3-2021 απόφαση των εν λόγω
Υπουργών «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς
παραγωγής βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στους
παραγωγούς στις Π.Ε Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων
και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.
(ΕΕ)
αριθ.
316/2019
(L51/1/22-02-2019)»
(Β΄1224/30-3-2021),
πραγματοποιήθηκε η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκινων και
νεκταρινιών στους παραγωγούς με αγροτεμάχια στις Π.Ε Ημαθίας, Πέλλας,
Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων
ανέρχεται σε 10.087 και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε
8.420.320,50€.
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, 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.
Συγκεκριμένα, η πολιτική στον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις
Οργανώσεις Παραγωγών [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 891/2017,
(ΕΕ) αριθ. 892/2017 και (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως ισχύουν, Υπουργικές
Αποφάσεις με αριθμ. 4270/139407/28-12-2017 (Β΄5/5-1-2018), 397/18235/162-2017 (Β΄601/24-2-2017) και 266355/11-02-2009 (Β΄594/1-4-2009), όπως
ισχύουν], οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και
ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία
των οπωροκηπευτικών των μελών τους.
Οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα,
δύνανται να υλοποιούν δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρακάτω
στόχους:
o αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση
των προϊόντων τους,
o μείωση του κόστους παραγωγής,
o προώθηση των προϊόντων τους,
o προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση),
o μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά -δωρεάν
διανομή- ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).
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
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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
πρόσβαση 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.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Βουλευτή κα Θ. Τζάκρη
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3.Βουλευτή κα Κ. Βέττα
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5.Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη
6.Βουλευτή κα Μπ. Σκούφα

