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Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ι.
Λαμπρόπουλος και Π. Μαντάς, σας πληροφορούμε τα εξής:
Στον τομέα των οπωροκηπευτικών η δραστηριοποίηση των παραγωγών, και κατά
συνέπεια και των καλλιεργητών συκιάς, 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 μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση των
προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής, η διαπραγματευτική δύναμη των
παραγωγών-μελών τους, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων.
Οι Οργανώσεις Παραγωγών δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και
ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία
των οπωροκηπευτικών των μελών τους. Είναι για αυτό σκόπιμη η δραστηριοποίηση
όλων των παραγωγών μέσα από αυτές, διότι μέσω των επιχειρησιακών τους
προγραμμάτων μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις που περιλαμβάνονται στους
παρακάτω στόχους:
 αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση
των προϊόντων τους,
 μείωση του κόστους παραγωγής,
 προώθηση των προϊόντων τους,
 προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση)
 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).
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Επιπλέον, για όλους τους τομείς και ειδικά για τους τομείς που δεν καταβάλλονται
συνδεδεμένες ενισχύσεις, υπάρχουν διάφορα μέτρα χρηματοδότησης (ΠΑΑ και
Αναπτυξιακός Νόμος) που σκοπό έχουν:
 την ενίσχυση των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών για την προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού (ελκυστήρων, σκαλιστικών, ψεκαστικών, χορτοκοπτικών,
περιφράξεων, αρδευτικών συστημάτων, αποθηκών κ.λπ.) στο πλαίσιο του μέτρου
«Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020,
 την ενίσχυση της ίδρυσης (νέων ή στο πλαίσιο καθετοποίησης) και
εκσυγχρονισμού μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας των παραγόμενων προϊόντων,
στο πλαίσιο του μέτρου «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών
προϊόντων» του ΠΑΑ 2014 – 2020 και
 την έγκριση και προώθηση νέων τύπων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων για τον
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής.
Γενικά οι παραγωγοί, μέσω ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
του Αναπτυξιακού Νόμου, θα έχουν τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης, υποβάλλοντας σχέδια βελτίωσης για
ενίσχυση, προκειμένου να πετύχουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αύξηση ή την αναδιάρθρωση της
παραγωγής τους.
Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών (Β΄ 4460/30.12.2016) είναι εγγεγραμμένες 32 ποικιλίες συκιάς
ελληνικές και ξένες, με διατηρητή τους τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Ελιάς,
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – Τμήμα Ελιάς και Οπωροκηπευτικών). Ο ρόλος
του διατηρητή είναι να διατηρεί τις ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον εθνικό
μας κατάλογο με τα χαρακτηριστικά που έχουν εγγραφεί.
Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020,
επισημαίνεται ότι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την αγροτική
ανάπτυξη που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, αποτελούν η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος,
καθώς και η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.
Οι εν λόγω προτεραιότητες επιδιώκονται, μεταξύ των άλλων, μέσα από την
ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων με στόχους τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα με
συγκριτικό πλεονέκτημα.
Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν
στον κλάδο της συκοκαλλιέργειας.
Ως εκ τούτου, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΑΑ 20142020, το οποίο αξιοποιεί τα κονδύλια του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, υλοποιούνται Μέτρα
και Δράσεις, από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ο συγκεκριμένος κλάδος.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής υπομέτρα:


4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου, το οποίο έχει προκηρυχτεί ήδη, μεταξύ
των άλλων, δίνεται στήριξη σε εκμεταλλεύσεις που στρέφονται προς ποιοτικά
γεωργικά προϊόντα, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στις ανάγκες
της αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.



4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων»
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Στο πλαίσιο των δράσεων του εν λόγω υπομέτρου, οι οποίες έχουν
προκηρυχθεί ήδη, συμπεριλαμβάνεται ο συγκεκριμένος τομέας. Η στήριξη
παρέχεται σε πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με στόχο
την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους, καθιστώντας τα
ελκυστικά στους καταναλωτές και ενισχύοντας τον εξαγωγικό τους
προσανατολισμό.
Κατά τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, θα περιληφθούν
αντίστοιχες δράσεις στο υπό κατάρτιση Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027,
δεδομένης της σημαντικής αναπτυξιακής τους συμβολής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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