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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524 
 

 Αθήνα,    7-5- 2020 
 Αριθμ. Πρωτ.: 247/99313  

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

Τμήμα Αναφορών  
 

ΘΕΜΑ:            

 

«Στήριξη πρωτογενούς τομέα παραγωγής λόγω της πανδημίας του 
Κορωνοϊόυ» 

 
ΣΧΕΤ: 1. Η Ερώτηση 5035/19-3-2020 
          2. Η Ερώτηση 5059/20-3-2020 
          3. Η Ερώτηση 5078/21-3-2020 
          4. Η Ερώτηση 5200/26-3-2020 
          5. Η Ερώτηση 5314/31-3-2020 
          6. Η Ερώτηση 5530/7-4-2020 
          7. Η Ερώτηση 5536/7-4-2020  
          8. ΠΑΒ 1041/8-4-2020  
          9. ΠΑΒ 1071/8-4-2020 
         10. ΠΑΒ 1079/8-4-2020 
 
Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Αραχωβίτης, Ε. 
Αβραμάκης, Ε. Αγαθοπούλου, Τ. Αλεξιάδης, Ι. Αμανατίδης, Α. 
Αναγνωστοπούλου, Θ. Αυγέρη, Α. Αυλωνίτης, Σ. Βαρδάκης, Χ. Βερναρδάκης, 
Κ. Βέττα, Χ. Γιαννούλης, Α. Γκαρά, Ι. Γκιόλας, Ι. Δραγασάκης, Σ. 
Ελευθεριάδου, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ν. Ηγουμενίδης, Δ. Καλαματιανός, Ε. 
Καρασαρλίδου, Μ. Κάτσης, Χ. Καφαντάρη, Β. Κόκκαλης, Κ. Μάλαμα, Χ. 
Μαμουλάκης, Κ. Μάρκου, Α. Μεϊκόπουλος, Κ. Μπάρκας, Αθ. Μωραϊτης, Μ. 
Ξενογιαννακοπούλου, Γ. Παπαηλιού, Α. Παπανάτσιου, Θ. Πέρκα, Π. 
Πολάκης, Π. Πούλου, Ι. Ραγκούσης, Ν. Σαντορινιός, Ι. Σαρακιώτης, Π. 
Σκουρολιάκος, Ε. Σκούφα, Ν. Συρμαλένιος, Ο. Τελιγιορίδου. Θ. Τζάκρη, Μ. 
Τζούφη, Α. Τριανταφυλλίδης, Γ. Τσίπρας, Σ. Φάμελλος, Ν. Φίλης, Θ. 
Φωτίου, Ν. Χαρίτου, Μ. Χατζηγιαννάκης, Ρ. Χρηστίδου, Γ. Ψυχογιός, Α. 
Πάνας, Μ. Κατρίνης, Κ. Σκανδαλίδης, Ιλχάν Αχμέτ, Γ. Αρβανιτίδης, Ν. 
Γιαννακοπούλου, Χ. Γκόκας, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Κεφαλίδου, Ο. 
Κωνσταντινόπουλος, Δ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης, 

Μπουρχάν Μπαράν, Δ. Μπιάγκης, Γ. Παπανδρέου, Α. Πουλάς, Γ. Φραγγίδης, 
Μ. Χαρακόπουλος, Α. Βαγενά, Κ. Ζαχαριάδης, Μ. Θραψανιώτης, Ν. 
Κασιμάτη, Σ. Λάππας, Α. Μιχαηλίδης, Γ. Μουζάλας, Π. Σκουρλέτης, Α. 
Παπαδόπουλος, Α. Χαρίτσης, Γ. Στύλιος, Γ. Καρασμάνης και Β. Βασιλειάδης, 
για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αναγνωρίζοντας τις 
δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα, παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους 
παραγωγούς την αναγκαία προστασία προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά 
τους και οι θέσεις εργασίας σε αυτές. 
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Ειδικότερα, ήδη από τις 20.3.2020, το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν 
συνεννόησης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε στην 
κατ’ αρχήν εξειδίκευση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Γεωργία και 
την Αλιεία της χώρας μας και οι οποίες περιελήφθησαν στη σχετική λίστα με τους 
κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. 
Σημειώνεται ότι, τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν τις επιχειρήσεις των κλάδων 
εκείνων που πλήττονται από τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού στη 
χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι περαιτέρω πολιτικές στήριξης, τόσο σε επίπεδο 
μέτρων όσο και σε επίπεδο κλάδων, θα καθορίζονται με σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις και ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσεως. 
Οι κλάδοι που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης είναι οι εξής: 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

130 Πολλαπλασιασμός των φυτών  

311 Θαλάσσια αλιεία 

312 Αλιεία γλυκών υδάτων 

321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων  

1101 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών  

1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

1103 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

1105 Ζυθοποιία 

4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος  

5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών  

47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων 

47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών  

47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, 
συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και 
παρομοίων ειδών 

47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, 
κατάλληλων για διακοσμητική χρήση 

47767712 Λιανικό εμπόριο μετά από εισαγωγή ανθέων  

 
Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι, με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου προχωρά στην ένταξη 25 νέων πράξεων, 
συνολικού ποσού 28.312.000 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 
2020, και ειδικότερα στη δράση 4.2.1 που αφορά στη «Μεταποίηση, εμπορία ή και 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2, με 
δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τομέα. Κατόπιν αυτού, ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων της 

δράσης 4.2.1 ανέρχεται σε 376.242.000 €.  
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορωνοϊού, ο σχεδιασμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας» (ΕΥΔ ΠΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, περιλαμβάνει τη λήψη 
κανονιστικών μέτρων τόσο σε ενωσιακό επίπεδο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα 
οποία θα συμβάλουν στην ομαλή εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και στη 
διευκόλυνση των ωφελουμένων του.  
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Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ και όσον αφορά στην τροποποίηση των Κανονισμών της 
ΕΕ, το ΥΠΑΑΤ προτείνει: 
 
Α. Για την υφιστάμενη Προγραμματική Περίοδο: 
1. Τη Δυνατότητα παρατάσεων για τις κανονιστικές καταληκτικές ημερομηνίες, η 

τήρηση των οποίων μπορεί να μην είναι εφικτή και να οδηγήσει σε επιβολές 
προστίμων/κυρώσεων και σε απώλεια ενωσιακών πόρων. Ενδεικτικά, 
προτείνεται: 

• Παράταση της προβλεπόμενης περιόδου κατάρτισης των ενταγμένων στο 
πρόγραμμα Νέων Γεωργών του ΠΑΑ, λόγω διακοπής των μαθημάτων από 
τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

• Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής δικαιούχων, στο 
πλαίσιο των μέτρων που αφορούν σε έκταση και ζώα (όπως τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα). 

• Παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής ετήσιας έκθεσης 
υλοποίησης, καθώς και εκπλήρωσης της υποχρέωσης επίτευξης των 
προβλεπόμενων ποσοστών των επιτόπιων και εκ των υστέρων ελέγχων. 

2. Διερεύνηση της συνολικής παράτασης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
για μια διετία, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων και πρόβλεψη 
μεταβατικών κανόνων για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση και χρηματοδότησή 
τους στην επόμενη, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

3. Πρόβλεψη για την περίπτωση μη εκπλήρωσης του κανόνα ν+3, χωρίς την 
επιβολή κυρώσεων. 

4. Παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις τροποποιήσεις του ΠΑΑ (όπως μεταφορά 
πόρων μεταξύ προτεραιοτήτων χωρίς περιορισμούς, διεύρυνση επιλεξιμοτήτων 
σε σχέση και με άλλα Ταμεία της ΕΕ). 

5. Ευελιξία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, ιδίως ως προς τη 
δυνατότητα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης στις πληττόμενες επιχειρήσεις. 

6. Χορήγηση προκαταβολής για την υλοποίηση των ενταγμένων επενδύσεων, με 
ευνοϊκότερους όρους σχετικά με το ύψος των κανονιστικά προβλεπόμενων 
εγγυήσεων, καθώς και το ποσοστό αυτής ως προς τη συνολική δημόσια δαπάνη 
των επενδύσεων.   
 

Β. Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο  
Προτείνεται: 

• Μετάθεση του χρόνου υποβολής/έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, 
δεδομένης τόσο της καθυστέρησης στην έκδοση των σχετικών Κανονισμών όσο 
και της αδυναμίας ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης. 

• Διατήρηση του κανόνα Ν+3 και τη νέα προγραμματική περίοδο. 

• Μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων. 

• Ενσωμάτωση σε νέους Κανονισμούς προβλέψεων για την αντιμετώπιση 
ανάλογων κρίσεων στο μέλλον. 

 
Σχετικά με την τροποποίηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του ΠΑΑ 
από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΠΑΑ, πρόκειται να προβλεφθούν 
κατά περίπτωση: 
1. Παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης 

ενταγμένων επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων (όπως υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης και πληρωμής, αξιολόγηση αιτήσεων, ενστάσεις, δημοπρατήσεις, 
υλοποίηση, τροποποιήσεις, εκκαθάριση πληρωμών). 

2. Μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην 1η αίτηση 
πληρωμής. 

3. Αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, καθώς και τροποποίησης που 
μπορούν να υποβληθούν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. 
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4. Δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το 
εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, εφόσον το τμήμα που 
υλοποιήθηκε είναι αυτοτελές και λειτουργικό. 

5. Για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές της Μεταποίησης 
Γεωργικών Προϊόντων, δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί 
για την υλοποίησή τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση 
έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων, και επανέλεγχος της διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων κατά το στάδιο του 1ου αιτήματος πληρωμής. 

6. Μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων κατά τα ενδιάμεσα 
στάδια υποβολής αιτημάτων πληρωμής. Ο έλεγχος να πραγματοποιείται εκ των 
υστέρων και εφόσον έχουν αρθεί οι περιορισμοί, ή/και πριν την αποπληρωμή 
των επενδύσεων.  

7. Διευκόλυνση χορήγησης εθνικής προκαταβολής στις Ομάδες Τοπικής Δράσης 
(Αναπτυξιακές ΟΤΑ) για την επιτάχυνση υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του 
LEADER. 

8. Αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΠΑΑ, με ένταξη 
περισσότερων επενδύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και με βάση 
τη πορεία εξυγίανσης των μέτρων αυτού, το εύρος της αναμενόμενης ύφεσης, 
την πρόβλεψη ή μη παράτασης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τη 
δυνατότητα ή μη μεταφοράς ανειλημμένων υποχρεώσεων στην επόμενη. 

 
Επιπλέον, στο τέλος Μαρτίου το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν συνεννόησης με 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διέθεσε στο ΥΠΑΑΤ ποσό  ύψους 
150 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή άμεσων ενισχύσεων προς τους παραγωγούς 
του πρωτογενούς τομέα. Το συγκεκριμένο ποσό συνιστά το πρώτο εργαλείο το οποίο 
θα αξιοποιηθεί στοχευμένα για την ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται από τη 
νόσο του κορωνοϊού.  
Παράλληλα, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα κινούνται και οι 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις έκτακτες κρατικές ενισχύσεις. Οι 
αποφάσεις αυτές σχετίζονται και με τα θέματα που έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 
Ένωσης της 25ης Μαρτίου. Αυτά αφορούν στην παροχή ευελιξίας για τη χρήση 
ποσών από το ΠΑΑ, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 
(ΕΠΑΛΘ). Ποσό 150 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί στους πληττόμενους 
κλάδους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο προσωρινός κανονισμός της 
ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα μέγιστα ποσά που μπορούν να διατεθούν για γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονται στο όριο των 100.000 ευρώ και για 
αλιευτικές στο όριο των 120.000 ευρώ. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ενίσχυση των 
εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να συνδέεται με επιπτώσεις που υφίστανται λόγω των 
διαταραχών στην αγορά, οι οποίες προέρχονται από τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού.  
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθ. C(2020) 1863 final/19.3.2020 ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχέδιο της οποίας τέθηκε σε κατεπείγουσα διαβούλευση 
μεταξύ των κρατών μελών, θεσπίζεται προσωρινό πλαίσιο για τα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομίας λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του κορονοϊού.  
Τα σημαντικότερα σημεία του ανωτέρω πλαισίου έχουν ως εξής: 

1. Καθορίζονται κανόνες δυνάμει των οποίων κρίνονται ως συμβιβάσιμες με την 
εσωτερική αγορά οι κρατικές ενισχύσεις που θα χορηγηθούν προς 
αντιμετώπιση των συνεπειών των μέτρων που θα ληφθούν για τον κορωνοϊό.  

2. Οι ενισχύσεις αυτές δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο κρατικών 
ενισχύσεων, δεν δύνανται να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και χρήζουν 
κοινοποίησης στην Επιτροπή, ενώ είναι σύμφωνες με την αρχή της 
αναλογικότητας.  
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3. Στο σημείο 23 της ανωτέρω ανακοίνωσης γίνεται ειδικότερη αναφορά στον 
αγροτικό τομέα και στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με 
σημαντικότερα σημεία τα εξής: 
- Η ενίσχυση, η οποία μπορεί να είναι άμεση ή υπό μορφή φορολογικών 

πλεονεκτημάτων, δεν υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ή τα 
100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Τα ανωτέρω ποσά 
νοούνται ως ακαθάριστα. 

- Ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής δεν πρέπει να καθορίζονται με βάση την τιμή ή 
την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 

- Το καθεστώς ενισχύσεων μπορεί να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
υπό τον όρο ότι δεν αφορά καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α΄ έως ια΄ του Καν(ΕΕ) 717/2014 της 
Επιτροπής. 

- Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς για τους 
οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά ενίσχυσης, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου 
ποσού κάθε τομέα, καθώς και ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου 
ποσού αθροιστικά.  

 
Δυνάμει των ανωτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει 
αδιάλειπτα τις περιπτώσεις που αφορούν παραγωγούς ή/και επιχειρήσεις που 
πιθανόν έχουν πληγεί εξαιτίας της πανδημίας, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα στήριξής τους.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα μέσα του 
Απριλίου, απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με την 
οποία ζητά την άμεση στήριξη των παράκτιων αλιέων όλης της χώρας μέσω της 
ενεργοποίησης του μηχανισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το 
συνολικό ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε 15.300.000 ευρώ. Η κίνηση 
αυτή του Υπουργού έρχεται σε συνέχεια της συγκροτημένης προσπάθειας του 
Υπουργείου να ενισχύσει τους πληττόμενους κλάδους επιβεβαιώνοντας τη 
στρατηγική του για έγκαιρη παρέμβαση όπου παρατηρούνται ασυμμετρίες.  
 
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί ενδελεχής συζήτηση του Υπουργού, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, των προβλημάτων που έχουν ανακύψει εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού με εκπροσώπους των αλιέων και της υδατοκαλλιέργειας. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκάλεσε την 
Τρίτη 7 Απριλίου τηλεδιάσκεψη με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Υπουργείου, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
ενεργοποίησης και αξιοποίησης υποστηρικτικών μέτρων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020).  
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε ολόκληρο το φάσμα των μέτρων 
που δύνανται να ενεργοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης 

του ευρωπαϊκού Κανονισμού 508 που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας. Η συγκεκριμένη αλλαγή του κανονισμού επιτρέπει την αξιοποίηση ενός 
επιπλέον εργαλείου για την ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας και των αλιέων, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα 
μεγαλύτερης ευελιξίας και απλοποίησης των διαδικασιών παροχής της 
απαιτούμενης στήριξης. Επισημαίνεται ότι, με τα μέτρα αυτά προστίθενται ακόμα 
100 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από τον 
κορωνοϊό. Κατόπιν αυτών, ο Υπουργός έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να 
ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των μέτρων, προκειμένου να 
δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στις επιχειρήσεις και τους αλιείς. 
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Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας έχει τη 
δυνατότητα, στο πλαίσιο του Κανονισμού 508/2014 για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας», να χρησιμοποιήσει ορισμένα μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει προβεί στην υποβολή πρότασης τροποποίησης του εν λόγω 
κανονισμού προκειμένου τα μέτρα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κλάδου της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα: 
• Άρθρο 33 «προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», βάσει του οποίου θα 
μπορούν να στηριχτούν μέτρα προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
όταν αυτή πραγματοποιείται μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, ως επακόλουθο της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που 
λειτουργούν στο πλαίσιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα βιώσιμης αλιείας. 
Επίσης, ανάλογη τροποποίηση στο άρθρο 44 εισάγει τη δυνατότητα στήριξης της 
προσωρινής παύσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και για σκάφη εσωτερικών 
υδάτων.  
• Άρθρο 55 «Μέτρα δημόσιας υγείας», βάσει του οποίου θα μπορούν να στηριχτούν 
μέτρα για την αποζημίωση των υδατοκαλλιεργητών για την προσωρινή αναστολή ή τη 
μείωση της παραγωγής μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως 
συνέπεια της πανδημίας. Διευκρινήσεις που δόθηκαν από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής βεβαιώνουν ότι στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
μη διάθεσης της παραγωγής, καθώς και η αποθεματοποίηση προϊόντων για 
μεμονωμένους παραγωγούς. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν επί τη βάσει του 
διαφυγόντος εισοδήματος (income foregone).  
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας του ΥΠΑΑΤ πρόκειται να 
ενεργοποιήσει άμεσα τα ανωτέρω μέτρα. 
 
Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να υπάρξει ειδική μέριμνα στον τομέα 
της αλιείας για όλους όσους πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού (αλιείς, 
υδατοκαλλιεργητές και μεταποιητικές αλιευτικές επιχειρήσεις), ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε επιστολή στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και 
Αλιείας, στην οποία συμπεριέλαβε τις προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του 
ΥΠΑΑΤ, για ένα πρώτο πλέγμα μέτρων ως εξής: 

• Περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυσης δικαιούχων από τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης των 
δικαιούχων. 

• Διασφάλιση για τη μη αποδέσμευση πόρων από πιθανή μη επίτευξη του στόχου 
ν+3. 

• Ευελιξία μεταφοράς πόρων μεταξύ όλων των προτεραιοτήτων του ΕΠΑλΘ. 

• Τροποποίηση πλαισίου ΕΤΘΑ για δημοσιονομικούς πόρους επιμερισμένης 
διαχείρισης, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά πόρων μεταξύ όλων των 
προτεραιοτήτων (ανακατανομή τουλάχιστον 20% με απλουστευμένη διαδικασία). 

• Να επιτραπεί η αποζημίωση για προσωρινή παύση αλιευτικής δραστηριότητας, 
χωρίς τους υφιστάμενους περιορισμούς, προκειμένου να διευκολύνεται η 
εφαρμογή, και να προστεθεί κατηγορία «κρίση της δημόσιας υγείας». Κατ΄ 
επέκταση μετά την τροποποίηση του Κανονισμού με τις σχετικές προβλέψεις για 
κρίσεις υγείας θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν τα μέτρα του ΕΠΑλθ 3.1.9 
«Προσωρινή παύση αλ. δραστηριοτήτων», 3.1.11 «Ταμείο Αλληλοβοήθειας» και 
3.2.13 «Ασφάλιση αποθεμάτων υδατ/γειας». 

• Χρηματοδοτική στήριξη των κεφαλαίων κίνησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης, ανεξάρτητα από τη χρήση 
χρηματοδοτικού μέσου (σύμφωνα και με αντίστοιχη τροποποίηση του ΕΤΠΑ). 

• Διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων σε άλλους τομείς της οικονομίας, ώστε 
να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, όπως οι συνεταιρισμοί αλιείας λιμνών και 
μεμονωμένοι αλιείς, οι οποίοι δεν καλύπτονται σήμερα από τη χρηματοδότηση 
του ΕΤΘΑ. 
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• Ενεργοποίηση και επέκταση της ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας και με σχετικό μέτρο του ΕΠΑλθ. Η ενίσχυση στην 
αποθεματοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις οργανώσεις παραγωγών 
στον τομέα της αλιείας. Οι κλάδοι της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης 
εξαιρούνται, αλλά η ανάγκη αποθήκευσης πλεονασμάτων εμφανίζεται και στις 
εταιρείες αυτές. 

• Παράταση ημερομηνιών για υποβολή υποχρεώσεων στον αλιευτικό τομέα. 

• Παράταση ημερομηνιών για υποβολή υποχρεώσεων της διοίκησης (κατάθεση 
εκθέσεων στο πλαίσιο υποχρεώσεων της χώρας, κλπ). 

• Τροποποίηση του πλαισίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για 
την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η κρίση 
δημόσιας υγείας, η οποία έγινε ήδη δεκτή και συμπεριλαμβάνεται στην 
αριθ.2020/C 91 I/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής. 

 
Προκειμένου να υποστηριχθούν οι έλληνες γεωργοί, ώστε να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες και πιέσεις που υφίστανται από την πανδημία του κορονοϊού, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών 
Γεωργίας και Αλιείας της 25ης Μαρτίου 2020, πρότεινε σειρά μέτρων, μεταξύ των 
οποίων, τα ακόλουθα: 

• Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και των 
αιτήσεων ενίσχυσης ή πληρωμής έως 15 Ιουνίου αντί 15 Μαίου, καθώς επίσης 
και της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης ή 
αύξησης της αξίας τους. 
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την ελληνική πρόταση και ανταποκρίθηκε, 
παρουσιάζοντας στις 27/3/2020, σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την 
τροποποίηση του Καν.  809/2014 μεταθέτοντας τις προθεσμίες αυτές κατά ένα 
μήνα, δηλαδή έως 15 Ιουνίου  2020. Η  νομοθετική πρόταση εγκρίθηκε 
ομόφωνα από τα κ-μ και αναμένεται η δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ.  

• Αύξηση του ποσοστού προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων έως 80% και 
παράλληλα δυνατότητα καταβολής των προκαταβολών, υπό τη μόνη 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων.  
Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού για την 
τροποποίηση του Καν. 1306/2013, προτείνοντας αύξηση του ποσοστού των 
προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων έως 70% και έως 85% για μέτρα της 
αγροτικής ανάπτυξης. Στην παρούσα φάση, αναμένεται η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας έγκρισης της νομοθετικής πράξης. 

• Έγκαιρη χορήγηση των προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων, πριν την 16η 
Οκτωβρίου. 

• Παροχή μέγιστης ευελιξίας όσον αφορά στα ποσοστά και στον χρόνο διενέργειας 
επιτόπιων ελέγχων για τις άμεσες ενισχύσεις (όπως βασική ενίσχυση, πολλαπλή 
συμμόρφωση, πρασίνισμα),, για διάφορα καθεστώτα της Κοινής Οργάνωσης 
Γεωργικών Αγορών (όπως αμπελοοινικός τομέας, φρούτα και λαχανικά, 
πρόγραμμα διανομής φρούτων και λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία), καθώς 
και για το πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών  του Αιγαίου.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε και παρουσίασε νομοθετική πρόταση 
τροποποίησης των Κανονισμών 809/2014 και 181/2014, μειώνοντας τα 

ποσοστά των επιτόπιων ελέγχων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα χρήσης 
εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων. Στην παρούσα φάση, αναμένεται η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της νομοθετικής πρότασης. 

• Μέγιστη ευελιξία όσον αφορά στις προθεσμίες κοινοποιήσεων στην Επιτροπή 
εθνικών αποφάσεων, στατιστικών δεδομένων, εκθέσεων κλπ. 

• Μεταβατική περίοδο δύο ετών για την έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ μετά το 2020,  
δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις  μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
καθυστερούν επιπλέον λόγω της πανδημίας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι διαβουλεύσεις με την Επιτροπή συνεχίζονται εντατικά ώστε 
να εξειδικευθούν και να οριστικοποιηθούν τα διάφορα μέτρα, μέσω της 
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τροποποίησης του υφιστάμενου ενωσιακού πλαισίου, προκειμένου να ακολουθήσει 
και η τροποποίηση του εθνικού το συντομότερο δυνατόν. 
 
Πέραν των ανωτέρω, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας των 
αγροτών, το ΥΠΑΑΤ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις Υπουργικές Αποφάσεις για τον 
καθορισμό της τιμής στις συνδεδεμένες ενισχύσεις στο σπαράγγι, στους σπόρους 
σποράς, στη σηροτροφία, στην κορινθιακή σταφίδα και στα πορτοκάλια προς 
χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2019 και έχει αρχίσει η καταβολή των σχετικών 
ενισχύσεων στους δικαιούχους. Ειδικότερα, σχετικά με την τιμή της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στο σπαράγγι, αποφασίστηκε η χορήγηση της μέγιστης επιτρεπόμενης  
δυνατής τιμής ενίσχυσης για το έτος 2019, που ανέρχεται στο ποσό των 611,26 
ευρώ/ανά εκτάριο. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, κατά το προηγούμενο διάστημα, ολοκληρώθηκαν οι 
πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα ζαχαρότευτλα, μήλα, βιομηχανική 
τομάτα, σκληρό σιτάρι, όσπρια, καρπούς με κέλυφος, καθώς επίσης στα  
πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.  
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι, για την περαιτέρω στήριξη των ελλήνων κτηνοτρόφων, ο 
προϋπολογισμός του μέτρου της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του 
αιγοπρόβειου κρέατος έχει αυξηθεί κατά περίπου 5.000.0000 ευρώ για τα έτη 
ενίσχυσης 2019 και 2020, ανερχόμενος σε 55.228.458 ευρώ ανά έτος. Επιπλέον, 
θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι ο τομέας της κτηνοτροφίας στηρίζεται περαιτέρω 
και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που χορηγούνται στα πρωτεϊνούχα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή και στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. 
 

Πιο συγκεκριμένα, ανά τομέα σημειώνονται τα εξής: 

1. Τομέας Αιγοπροβατοτροφίας  
Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Αυγούστου του 2016 
δυνάμει του άρθρου 53 (6) του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, την απόφαση της 
Ελλάδας να εφαρμοστεί το μέτρο της συνδεδεμένης στήριξης, ενιαία στις ορεινές και 
πεδινές περιοχές, σε  όλη την χώρα.   
Στο πλαίσιο αυτό, από το έτος 2017 και μετά, η χορήγηση της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τις αριθμ. 1629/64708/2017 (Β΄ 
2217/21-06-2017), 328/53481-11-04-2018 (Β’ 1359/19-04-2018) και 
165/57052/21-03-2019 (Β΄1077/01.04.2019) Υπουργικές Αποφάσεις. 
Ειδικότερα για κάθε έτος, από το 2017 έως το 2020, οι προϋπολογισμοί της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης  που αφορούν στην αιγοπροβατοτροφία, περιγράφονται 
στον παρακάτω Πίνακα 1: 

 
Πίνακας 1: «Πριμοδότηση παραγωγών προβείου & αιγειου κρέατος - Εξέλιξη 

πριμοδότησης επιλέξιμων προβατινών & αιγών» 
 

 Εμπορική Περίοδος / Έτος 

 2017 2018 2019 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΠΟΣΟ (€) 

50.978.015 € 50.429.165€ 55.228.458€  55.228.458 € 

 9,7€/ 

επιλέξιμο ζώο 

9,35€/ 

επιλέξιμο ζώο 

  

 
Επισημαίνεται  ότι, η συνδεδεμένη ενίσχυση πρόβειου και αίγειου κρέατος θα είναι 
αυξημένη για τα έτη 2019 και 2020  κατά 5.000.000 € σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές. 
Επίσης σημειώνεται ότι, από το 2017, μειώθηκε το ελάχιστο όριο παραγωγής που 
πρέπει να παραδώσει στην μεταποίηση ο κτηνοτρόφος προκειμένου να λάβει την 
οικονομική ενίσχυση, από  120 σε 100 κιλά γάλακτος ανά επιλέξιμο ζώο, γεγονός το 
οποίο αυξάνει το αριθμό των επιλέξιμων ζώων και ως εκ τούτου τη χορηγούμενη  
οικονομική ενίσχυση ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των 
αιγοπροβατοτρόφων, λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, τη φετινή 
χρονιά, εκδόθηκε, συντομότερα από κάθε άλλη φορά, η αριθ. 134/98263/7-4-
2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2019 στον τομέα του προβείου 
και αιγείου κρέατος, σε εφαρμογή του άρθρου 4 της 1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β΄ 
2127/21.06.2017) Yπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
328/53481/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1359/19.04.2018) και 165/57052/2019 (ΦΕΚ Β΄ 
1077/1.4.2019) Υπουργικές αποφάσεις)» (Β΄1268/9-4-2020). Η ενίσχυση θα δοθεί 
στους δικαιούχους κτηνοτρόφους άμεσα και καθορίστηκε στο ποσό των 
10,65€/επιλέξιμο ζώο για το έτος 2019, το οποίο είναι το υψηλότερο χορηγούμενο 
ποσό από όλα τα προηγούμενα έτη.  
 
2. Τομέας Βοοτροφίας  
Το ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη και ενίσχυση του τομέα του βόειου κρέατος, σε εφαρμογή 
του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕE) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας (αριθ. 615/52353/12-

05-2015 και 1639/65123/15-06-2017 υπουργικές αποφάσεις), χορηγεί 
συνδεδεμένη οικονομική ενίσχυση για διατήρηση της εγχώριας παραγωγής του 
βόειου κρέατος, στα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και για αξιοποίηση του 
αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας μας με σταδιακή βελτίωση της ποιότητας 
των παραγόμενων προϊόντων.    
Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους παραγωγούς από το 
2015 και θα εφαρμόζεται μέχρι και το 2020. Ειδικότερα, για τα έτη ενίσχυσης 
2015, 2016, 2017 και 2018, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, ο αριθμός των δικαιούχων 
κτηνοτρόφων και των επιλέξιμων ζώων, το ποσό ενίσχυσης ανά ζώο, διαμορφώθηκαν 
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 2: 
 

Πίνακας 2: «Συνδεδεμένη ενίσχυση βοείου κρέατος για τα έτη 2015-2018».  

 
  * Βάσει της υπ. αρ. 615/52353/12-05-2015 ΥΑ 

** Βάσει της υπ. αρ. 1639/65123/15-06-2017 ΥΑ     

Τέλος, ο καθορισμός του ύψους της ενίσχυσης για το έτος 2019 θα ολοκληρωθεί 
μετά το πέρας των προβλεπόμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποστολή 
των σχετικών στοιχείων στο ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Το 
συνολικό ποσό στήριξης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του βόειου κρέατος για το 
2019 ανέρχεται σε 35.558.453 €. 
 
3. Τομέας χοιροτροφίας 
Σύμφωνα με στοιχεία της βάση δεδομένων  της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ σήμερα στην χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 270 χοιροτροφικές 
εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 50 χοιρομητέρων. Ο συνολικός αριθμός 
εκτρεφόμενων χοιρομητέρων σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις δεν ξεπερνά σύμφωνα με 
τα εν λόγω στοιχεία τις 50.000.    

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ (€) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 

ΖΩΩΝ 

ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€ / 

ζώο) 

2015* 24.500.000 5.806 142.527 171,8 

2016* 24.211.569 6.679 169.462 140,0 

2017** 36.336.635 8.250 188.582 192,5 

2018** 35.945.420 8.447 210.121 171,0 
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο τη στήριξη του κλάδου 
της χοιροτροφίας,  και δεδομένου ότι ο κλάδος δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς 
που δικαιούνται άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ), λαμβάνει  μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
αυτού, στη βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και στην αναβάθμιση των 
υποδομών τους.  
Ειδικότερα, ο κλάδος της χοιροτροφίας δύναται να ενισχυθεί στα πλαίσια: 

1. του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 
καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφερειακή και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας-σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄117) και 

2. του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, και συγκεκριμένα: 

• Από το υπομέτρο 4.1. ‘Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις’ (Δράση 4.1.1. Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης).  

• Από το υπομέτρο 6.1. ‘Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς’. 

• Από το υπομέτρο 9. ‘Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 
στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας’.  

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, με διευκολύνσεις που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά δεν 
έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, πρόκειται να στηριχθεί το επόμενο διάστημα η 
μεταποιητική δραστηριότητα, η οποία αφορά είτε σε αξιοποίηση εργαλείων, όπως 
είναι η ιδιωτική αποθεματοποίηση προϊόντων (κρέας, γαλακτοκομικά), είτε σε 
διευκολύνσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων. 
 
Εστιάζοντας στις Ομάδες Παραγωγών, σημειώνεται ότι αυτές δυνάμει του ενωσιακού 
και εθνικού πλαισίου, δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και 
ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία 
των προϊόντων των μελών τους. Μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, 
μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις, που περιλαμβάνονται στους παρακάτω στόχους: 

• αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική 
βελτίωση των προϊόντων τους 

• τη μείωση του κόστους παραγωγής 

• την προώθηση των προϊόντων τους 

• την προστασία του περιβάλλοντος, με ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% 
από την ΕΕ 

• μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά - 
δωρεάν διανομή), με ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την ΕΕ, υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του ενωσιακού πλαισίου).  

Η δραστηριοποίηση των παραγωγών μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα 
με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς με τη 
συγκρότηση ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών και τη σωστή λειτουργία τους μπορεί 
να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση των ζητημάτων εμπορίας της παραγωγής, η 
διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών-μελών τους και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του κάθε τομέα. 
 
Αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών, σημειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ, δια των 

αρμοδίων για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία της 
διενέργειας των ελέγχων, υπηρεσιών του, παρέχει διαρκώς οδηγίες προς όλες τις 
αρμόδιες αρχές ελέγχου για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων περί ελέγχου των 
εισαγόμενων φορτίων (σήμανση, τυποποίηση, ασφάλεια κ.α), ώστε να εξαλειφθεί το 
φαινόμενο της εισαγωγής ποιοτικά υποβαθμισμένων, επικίνδυνων ή αταυτοποίητων 
προϊόντων, τα οποία: 

✓ Ανταγωνίζονται αθεμίτως τα εγχώρια προϊόντα 
✓ Παραπλανούν τον καταναλωτή 
✓ Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση ενός φορτίου προϊόντων φυτικής 
παραγωγής προς εισαγωγή, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου (Διευθύνσεις Αγροτικής 
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Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στην περιοχή ευθύνης 
τους και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού Ελέγχου και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ στην περιοχή δικαιοδοσίας τους) διενεργούν 
έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας, οπότε ελέγχεται η ορθή σήμανση του προϊόντος 
σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή συνεργασία με όλες 
τις άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (ΣΥΚΕΑΑΠ, ΣΔΟΕ, ΥΕΔΔΕ, Οικονομική 
Αστυνομία, Λιμενικό, ΕΦΕΤ κλπ). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη 
συμμορφώσεις επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.  
Επίσης, οι έλεγχοι στην αγορά κρέατος και γάλακτος είναι διαρκώς ενεργοποιημένοι 
και πραγματοποιούνται και την περίοδο αυτή βάσει των σε ισχύ έκτακτων μέτρων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σχετικά με τους ελέγχους που αφορούν στη διακίνηση 
κρέατος, με την αριθ. 1384/41923/2018 υπουργική απόφαση (Β΄1127/2018), 
έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου της ελληνικής αγοράς σε σχέση με την προέλευση, 
καταγωγή και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος από τις επιχειρήσεις, με σκοπό 
την παρακολούθηση του παραγομένου και διακινούμενου κρέατος και την αποφυγή 
των ελληνοποιήσεων. Η ανωτέρω απόφαση προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή σε 
όλα τα εμπορικά έγγραφα και σε κάθε μορφής σήμανση του κρέατος και των 
προϊόντων του, της καταγωγής προέλευσής του, καθώς και την τήρηση μηνιαίων 
ισοζυγίων κρέατος από πλευράς επιχειρήσεων. Έχει προβλεφθεί ένα σύστημα 
ελέγχου που απλώνεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης 
του κρέατος, από τις εκμεταλλεύσεις ζώων ως τα κρεοπωλεία. 
Στον τομέα του γάλακτος, πραγματοποιούνται συστηματικοί επίσης διαρκείς έλεγχοι 
στη διακίνησή του, καθώς και των προϊόντων του, βάσει της αριθ. 838/51008/2019 
απόφασης (Β΄964/2019). Πέραν των τακτικών ελέγχων, πραγματοποιούνται και 
έκτακτοι στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά ελεγκτικά κλιμάκια των φορέων του 
ΥΠΑΑΤ, με τη συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων και θεσμών.  
 
Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ενισχύει τον μηχανισμό ελέγχου κατά των ελληνοποιήσεων με σκοπό την πάταξη των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, δημιουργώντας ένα ακόμη εργαλείο στη μάχη που 
δίνει η Κυβέρνηση κατά του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, με τροπολογία του 
Υπουργείου που ψηφίστηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου από τη Βουλή προβλέπεται η 
υποχρεωτική καταγραφή αποθεμάτων αιγοπρόβειου κρέατος και αυγών ανά τρεις 
ημέρες, με σκοπό αφενός την απρόσκοπτη, εντατικότερη και ενδελεχή διεξαγωγή 
ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αφετέρου την αποτύπωση των πραγματικών 
αποθεμάτων που διαθέτει η αγορά προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις στην 
εφοδιαστική αλυσίδα.  
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κινητοποιεί πέντε συνολικά Υπουργεία και συγκεκριμένα:  

• Οικονομικών με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, το ΣΔΟΕ και φυσικά την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

• Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, 

• Προστασίας του Πολίτη με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και  την 
Οικονομική Αστυνομία, 

• Εσωτερικών,  

• Το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
τους εποπτευόμενους φορείς ΕΦΕΤ και  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 
Περαιτέρω, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υλοποιώντας τη 
δέσμευσή του για πάταξη των φαινομένων του μιμητισμού και των παράνομων 
ελληνοποιήσεων με γνώμονα την προστασία των ελληνικών προϊόντων και κατ’ 
επέκταση των Ελλήνων παραγωγών και καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, 
προχωρά στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο 
διοικητικών προστίμων όσο και σε επίπεδο ποινικού καθεστώτος. Ειδικότερα, με 
διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο «ερανιστικό» νομοσχέδιο αυστηροποιείται το 
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εύρος των διοικητικών προστίμων που αφορούν στον τομέα των τροφίμων για 
παραβάσεις σχετικές με τον τόπο παραγωγής, προέλευσης ή μεταποίησης. Η 
συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει για τους παραβάτες την επιβολή διοικητικού 
προστίμου ύψους έως και 300.000 ευρώ, ενώ εάν τέτοια παράβαση διαπραχθεί από 
επιχείρηση με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόστιμο 
ορίζεται σε ποσοστό έως 6% του κύκλου εργασιών της. Επίσης, για πρώτη φορά 
καθίσταται αξιόποινη πράξη και τιμωρείται με τουλάχιστον δύο έως και πέντε έτη 
φυλάκισης και χρηματική ποινή η παραγωγή, εισαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση ή 
διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων που εμφανίζουν άλλο τόπο παραγωγής ή 
προελεύσεως από τον πραγματικό τους ή εμφανίζονται με ενδείξεις 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (Ε.Π.Ι.Π.) χωρίς 
να το δικαιούνται. 
 
Επιπλέον, για την ανεμπόδιστη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας της χώρας και 
στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την επίλυση των ζητημάτων που 
προκύπτουν σε αυτήν προς όφελος των αγροτών, εξαιτίας των επιπτώσεων από την 
πανδημία του κορωνοϊού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
συμπεριέλαβε ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου σε Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε στις 13. 4.2020 (ΦΕΚ Α΄84).  
Ειδικότερα, με διάταξη που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω ΠΝΠ επιλύεται, σε 
συνεννόηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το θέμα πολιτών τρίτων 
χωρών που δύνανται να απασχοληθούν αποκλειστικά ως εργάτες γης, καθώς 
παρατείνεται προσωρινά και για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
η ισχύς των αδειών εργασίας τους που έχουν ήδη εκδοθεί. Παράλληλα, θεσπίζεται 
απολύτως έκτακτη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών εργασίας με τρίμηνη διάρκεια 
αλλά για μία μόνο φορά, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσωρινά 
αδειοδοτούμενοι εποχικοί εργάτες θα απασχολούνται για τουλάχιστον 20 ημέρες 
αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η 
συγκεκριμένη έκτακτη ρύθμιση κρίθηκε επιβεβλημένη εξαιτίας αφενός των μέτρων 
περιορισμού μετακινήσεων που εφαρμόζονται, αφετέρου της αδυναμίας των 
αρμόδιων αρχών να δεχθούν σχετικά αιτήματα και αποσκοπεί στην κάλυψη των 
αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
Επίσης, με την ίδια ΠΝΠ επιλύεται εκτάκτως το ζήτημα που είχε ανακύψει εξαιτίας 
των περιορισμών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς δεν απαιτείται εφεξής και έως τις 30 Ιουνίου 2020 από τους κατ’ 
επάγγελμα αγρότες η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για σύναψη ή 
ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων από 
τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 25.000, έναντι του 
ορίου των 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η διάταξη αυτή παρέχει στους 
επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους πρόσβαση σε ρευστότητα προκειμένου να 
καλύψουν τις καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές ανάγκες τους ώστε να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα της χώρας, χωρίς να εξαρτάται 
η παροχή αυτή από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους.   
 
Παράλληλα, μετά από εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και κατόπιν συνεννόησης με τις διοικήσεις των τραπεζών ξεκίνησε η διαδικασία για 

την ανανέωση της Κάρτας Αγρότη. Με την παρέμβαση του Υπουργού καθίσταται εκ 
νέου δυνατή η ανανέωση της Κάρτας από τους ενδιαφερόμενους αγρότες για όσο 
διάστημα το σύστημα υποδοχής δηλώσεων (ΟΣΔΕ) παραμένει κλειστό στο πλαίσιο 
των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου του 
κορωνοϊού. Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το θέμα που είχε δημιουργηθεί και οι 
αγρότες αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στην απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη 
των παραγωγικών αναγκών τους, με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή 
ευελιξία. 
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Αναφορικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, σημειώνεται ότι για τις ζημιές που 
προξενήθηκαν εντός του 2019, κυρίως από χαλαζοπτώσεις, υπερβολικές και άκαιρες 
βροχοπτώσεις και πλημμύρες, καθώς και ανεμοθύελλες, σε διάφορες καλλιέργειες 
(όπως σιτηρών, σανοδοτικών φυτών,  δενδρωδών καλλιεργειών, ψυχανθών, αμπελιών, 

κηπευτικών), σε όλη τη χώρα διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις 

γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α, έγιναν 7397 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 110.000 
δηλώσεις ζημιάς περίπου. Το έργο των εκτιμήσεων  για τις ανωτέρω ζημιές σε όλη την 
επικράτεια έχει ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων. 
Ειδικότερα, έχουν κοινοποιηθεί πορίσματα που αφορούν 5.330 αναγγελίες ζημιάς και 
έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 48.352.000 ευρώ περίπου στους ασφαλιστικά 
ενήμερους παραγωγούς και νέα πληρωμή πρόκειται να πραγαμτοποιηθεί εντός του 
Απριλίου 2020. 
Ο σχεδιασμός του ΕΛ.Γ.Α είναι με την κοινοποίηση των πορισμάτων και της 
εκκαθάρισης τους να καταβάλλονται συνέχεια οι αποζημιώσεις ανά μήνα μέχρι την 
ολοκλήρωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2020 να έχει 
καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους 
παραγωγούς της χώρας.  
Σχετικά με την καταβολή προκαταβολής επισημαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν 

προβλέπεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του 
ΕΛ.Γ.Α., βάσει του οποίου ο Οργανισμός μπορεί να προβεί σε καταβολή των 
αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς με την οριστικοποίηση του 
πορίσματος.  
 
Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, ο ΕΛ.Γ.Α. με αίσθημα ευθύνης στέκεται δίπλα 
στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της χώρας μας στην παρούσα συγκυρία και με 
απόφαση της Διοίκησής του μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το ασφαλιστικό έτος 2019, από τις 31 Μαρτίου 
στις 31 Μαΐου 2020. 
Επιπλέον, στην προσπάθεια διασφάλισης πρωτίστως της δημόσιας υγείας, 
παρέχονται νέες δυνατότητες ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους 
παραγωγούς, που αφορούν και τον τρόπο επικοινωνίας και διεκπεραίωσης του 
ασφαλιστικού έργου. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
α) Αναφορικά με τις αναγγελίες ζημιάς, σημειώνεται ότι οι παραγωγοί δύνανται 
τηλεφωνικά να ενημερώνουν τους ανταποκριτές του Δήμου για αναγγελίες ζημιάς 
που καλύπτονται ασφαλιστικά. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα 
επικοινωνούν τηλεφωνικά με το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου 
να ενεργοποιηθεί η αναγγελία ζημιάς. Όλες οι πρόσφατες αναγγελίες ζημιάς θα είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.. 
 
β) Για τις δηλώσεις ζημιάς, στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. έχει αναρτηθεί η Προσωρινή 
Δήλωση Ζημιάς, την οποία μπορούν οι παραγωγοί να εκτυπώνουν, ώστε να 
συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία. Τις συμπληρωμένες αυτές δηλώσεις, που 
μπορούν να παραλαμβάνουν κενές και από ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους 
χώρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων, και αφού τις συμπληρώσουν θα τις 
εναποθέτουν σε προβλεπόμενα διαμορφωμένα σημεία προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν. 
 
Για τις προσωρινές αυτές δηλώσεις δεν θα καταβάλλονται τέλη εκτίμησης, τα οποία 
θα καταβληθούν όταν υποβληθούν οι οριστικές δηλώσεις ζημιάς. Σε κάθε 
περίπτωση, οι αρμόδιοι γεωπόνοι του Οργανισμού θα παρακολουθούν την εξέλιξη 
των καλλιεργειών και θα προβαίνουν σε επισημάνσεις ζημιών από ασφαλιστικά 
καλυπτόμενους κινδύνους. 
 
γ) Σχετικά με την εκτίμηση ζημιών, σημειώνεται ότι σε περίπτωση πολύ σοβαρής 
ζημιάς, η οποία χρήζει άμεσης εκτίμηση, η ανταπόκριση του ΕΛ.Γ.Α. θα είναι 
άμεση. 

http://www.elga.gr/xrisimes-plirofories/pliroforisi/prosfates-anaggelies-zimias-diadikasia-ypovolis-diloseon-zimias-pliromis-telon-ektimisis
http://www.elga.gr/component/phocadownload/category/33
http://www.elga.gr/component/phocadownload/category/33
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δ) Αναφορικά με τους πίνακες ζημιάς που συντάσσονται από τους εκτιμητές, αυτοί 
δεν θα κοινοποιούνται στα Δημοτικά Διαμερίσματα, καθώς δεν υπάρχει προς το 
παρόν δυνατότητα δημόσιας έκθεσης και τυχόν υποβολής ένστασης επί των 
πορισμάτων ζημιάς. Στα πορίσματα ζημιάς, που τους αφορούν,  οι παραγωγοί θα 
έχουν άμεσα πλέον πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα 
μετά από σύνδεση με τους κωδικούς taxis στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
 
ε) Οι αποζημιώσεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά σε μηνιαία βάση. 
Ήδη προετοιμάζεται καταβολή για τις αρχές του Απριλίου. 
 
στ) Η επικοινωνία των παραγωγών με τα αρμόδια Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α., λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών θα γίνεται τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Μόνο σε περιπτώσεις ζητημάτων που κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία του 
ενδιαφερομένου και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας θα ορίζεται συνάντηση με 
τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α.. 
 
Συμπερασματικά αναφέρεται ότι, οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με τη 
Διοίκηση του Οργανισμού, παίρνουν όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχεια της 
εκτιμητικής διαδικασίας υπό τις παρούσες ιδιαίτερες συνθήκες, ώστε οι ζημιές που 
προξενούνται από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια να καταγράφονται 
άμεσα από τον Οργανισμό και να αποδίδονται οι σχετικές αποζημιώσεις στους 
πληγέντες παραγωγούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντιλαμβανόμενος τις 
δυσκολίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας των μέτρων 
αποτροπής εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού, επισπεύδει την πληρωμή των 
αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους πληγέντες αγρότες. Το συνολικό ποσό που 
θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από 
καιρικά φαινόμενα με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΕΛΓΑ ανέρχεται σε 
22.001.409,27 ευρώ και η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για τις πρώτες 
ημέρες του Απριλίου. Το παραπάνω ποσό καλύπτει πλήθος φυσικών καταστροφών 
που υπέστησαν αγρότες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.  
 
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας πληρωμών ανά Π.Ε..  
 
 

Πίνακας καταβολής αποζημιώσεων 
ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 

Νοµός Ποσό 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12.543,51 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 9.376,51 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 151.366,28 

ΑΡΤΗΣ 30.844,38 

ΑΤΤΙΚΗΣ 13.577,38 

ΑΧΑΙΑΣ 34.791,31 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 81.186,91 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3.999,75 

∆ΡΑΜΑΣ 45.565,97 

ΕΒΡΟΥ 482.157,84 

ΕΥΒΟΙΑΣ 352.469,35 
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 150,48 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17.416,70 

ΗΛΕΙΑΣ 53.705,02 

ΗΜΑΘΙΑΣ 2.523.813,00 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49.251,19 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22.385,19 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 171.863,80 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28.119,83 

ΚΑΒΑΛΑΣ 1.430.484,83 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 302.284,27 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 148.717,58 

ΚΙΛΚΙΣ 49.131,96 

ΚΟΖΑΝΗΣ 50.092,84 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 111.922,13 

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 17.997,24 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 32.907,31 

ΛΑΡΙΣΗΣ 1.909.974,32 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.429,54 

ΛΕΣΒΟΥ 403,61 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 291.206,95 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.399,78 

ΞΑΝΘΗΣ 207.572,60 

ΠΕΛΛΗΣ 5.777.830,57 

ΠΙΕΡΙΑΣ 164.019,57 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 16.589,86 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 53.011,66 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 1.409.178,92 

ΣΑΜΟΥ 6.164,27 

ΣΕΡΡΩΝ 594.276,54 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 177.879,14 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 118.741,34 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 45.506,73 

ΦΩΚΙ∆ΟΣ 3.594,00 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 4.897.239,47 

ΧΑΝΙΩΝ 85.531,84 

ΧΙΟΥ 1.736,00 

Σύνολο 22.001.409,27 
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Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε την Τρίτη 28 
Απριλίου τηλεδιάσκεψη με τον Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια 
της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην 
αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει εξαιτίας του 
σημαντικού περιορισμού των αερομεταφορών προκειμένου να επανεκκινήσει η 
εμπορία προϊόντων και κυρίως αλιευμάτων με τις ΗΠΑ. Ο Υπουργός δέχθηκε τα 
συγχαρητήρια του Αμερικανού Πρέσβη για τους χειρισμούς του Υπουργείου του 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
δεσμεύτηκαν από κοινού στην περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών για την 
ανάπτυξη του εμπορίου στον τομέα των αγροτικών προϊόντων.  
 
Τέλος, την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στον αγροτοδιατροφικό 
τομέα επισημαίνουν σε Κοινή τους Δήλωση οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 Κρατών 
Μελών της ΕΕ μεταξύ των οποίων και η χώρα μας διά του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Κοινή αυτή Δήλωση, εξαίρεται ο ζωτικής σημασίας 
ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι αγρότες και ο ευρύτερος 
αγροτοδιατροφικός τομέας στη διατήρηση της διατροφικής ασφάλειας και της 
επισιτιστικής επάρκειας κατά τη διάρκεια της κρίσης και υπογραμμίζεται η 
ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί στη συγκρότηση ενός ουσιώδους πλαισίου 
μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η ανάγκη ενίσχυσής της στο 
άμεσο μέλλον. 
Συγκεκριμένα προτείνουν:  

• Την εφαρμογή μέτρων βάσει του κανονισμού για την Kοινή Oργάνωση της 
Αγοράς (ΚΟΑ) που προβλέπεται στην ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
μέτρων για ιδιωτική αποθεματοποίηση, προκειμένου να στηριχθούν οι τομείς 
στους οποίους έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαταραχές και οι οποίοι 
έχουν υποστεί επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων τους, καθώς και 
στοχευμένα μέτρα έκτακτης ενίσχυσης για τους αγρότες των τομέων που 
έχουν πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν τα άρθρα 219 
και 221 του κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς.  

• Τη συνεχή και στενή παρακολούθηση όλων των τομέων κατά την προσεχή 
περίοδο, επιδεικνύοντας την κατάλληλη ετοιμότητα για τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων στο πλαίσιο της ΚΟΑ εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.   

• Την άμεση παροχή περαιτέρω ευελιξίας στα Κράτη Μέλη αναφορικά με την 
αξιοποίηση των δύο πυλώνων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας έγκαιρης καταβολής των προγραμματισμένων πληρωμών, τη 
δυνατότητα καταβολής υψηλότερων ποσοστών προκαταβολής πληρωμών σε 
σχέση με αυτές που έχουν ήδη ανακοινωθεί, την ενεργοποίηση 
συγκεκριμένων μέτρων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης και την εφαρμογή επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων, χωρίς να 
μειώνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου.  

• Μια συνεχιζόμενη, ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή ανταπόκριση που θα 
καταδεικνύει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τον ζωτικό ρόλο που 

καλούνται να διαδραματίσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες και ο ευρύτερος 
αγροτοδιατροφικός τομέας ως απάντηση στην άμβλυνση των επιπτώσεων της 
νόσου (COVID-19), καθώς και την ισχύ της ΚΑΠ στη στήριξη της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και στην 
αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών τόσο σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο 
που διανύουμε, όσο και στο μέλλον.  

• Την ανάδειξη της ετοιμότητας των Ευρωπαϊκών αγροτικών εκμεταλλεύσεων να 
αντιμετωπίσουν την κρίση που προκαλεί η πανδημία καθώς και άλλες 
σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 
του κλίματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας. 
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Είναι φανερό ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακολουθεί 
στενά τις ασυμμετρίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα και θα στηρίξει 
εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία από τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης της 
πανδημίας, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά σε κάθε ζήτημα που 
τυχόν προκύπτει, με στοχευμένη λήψη μέτρων. Επίσης, το Υπουργείο 
παρακολουθεί στενά την αγορά για την αποτροπή κερδοσκοπικών πρακτικών. 
Ο εποικοδομητικός διάλογος που έχει αναπτύξει, μέσω τηλεδιασκέψεων, ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους καλλιεργητών, 
κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, ανθοκόμων και αλιέων από όλη τη χώρα, για την 
επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην παραγωγή εξαιτίας των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, θα συνεχιστεί.  
Βασικός προσανατολισμός του ΥΠΑΑΤ παραμένει η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας και η εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας. 
Ιδιαίτερα υπό την παρούσα συγκυρία, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η 
διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και η περιφρούρηση της διατροφικής 
ασφάλειας. 
 

                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.  Υπουργείο Οικονομικών (για τις Ερωτήσεις 5035/19-3-2020, 5078/21-3-2020, 
5200/26-3-2020, 5530/7-4-2020, 5536/7-4-2020 με ηλεκτρονική διαβίβαση, 
ΠΑΒ 1041/8-4-2020, ΠΑΒ 1079/8-4-2020 με ηλεκτρονική διαβίβαση) 
-Γραφείο κ. Υπουργού 
2.  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (για τις Ερωτήσεις 5035/19-3-2020, 
5314/31-3-2020) 
-Γραφείο κ. Υπουργού 
3.  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (για την Ερώτηση 5035/19-3-
2020) 
-Γραφείο κ. Υπουργού 
4.  Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη  
5.  Βουλευτή κ. Ε. Αβραμάκη  
6.  Βουλευτή κα Ε. Αγαθοπούλου  
7.  Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη  
8.  Βουλευτή κ. Ι. Αμανατίδη 

9.  Βουλευτή κα Α. Αναγνωστοπούλου 
10. Βουλευτή κα  Θ. Αυγέρη 
11. Βουλευτή κ. Α. Αυλωνίτη 
12. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 
13.  Βουλευτή κ. Χ. Βερναρδάκη  
14.  Βουλευτή κα Α. Βαγενά  
15. Βουλευτή κα Κ. Βέττα  
16. Βουλευτή κ. Χ. Γιαννούλη 
17. Βουλευτή κα Α. Γκαρά  
18. Βουλευτή κ. Ι. Γκιόλα 
19. Βουλευτή κ. Ι. Δραγασάκη   
20. Βουλευτή κα Σ. Ελευθεριάδου  
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21. Βουλευτή κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 
22. Βουλευτή κ. Κ. Ζαχαριάδη  
23. Βουλευτή κ. Ν. Ηγουμενίδη   
24. Βουλευτή κ. Μ. Θραψανιώτη  
25. Βουλευτή κ. Δ. Καλαματιανό  
26. Βουλευτή κα Ε. Καρασαρλίδου  
27. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη  
28. Βουλευτή κ. Μ. Κάτση  
29. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη  
30. Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη 
31. Βουλευτή κ. Σ. Λάππα 
32. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
33. Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη   
34. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου  
35. Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 
36. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη 
37. Βουλευτή κ. Γ. Μουζάλα    
38. Βουλευτή κ. Κ. Μπάρκα 
39. Βουλευτή κ. Α. Μωραϊτη 
40. Βουλευτή κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου  
41. Βουλευτή κ. Παπαηλιού  
42. Βουλευτή κ. Α. Παπαδόπουλο  
43. Βουλευτή κα Α. Παπανάτσιου  
44. Βουλευτή κα Θ. Πέρκα  
45. Βουλευτή κ. Π. Πολάκη 
46. Βουλευτή κα Π. Πούλου  
47. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση 
48. Βουλευτή κ. Ν. Σαντορινιό 
49. Βουλευτή κ. Ι. Σαρακιώτη 
50. Βουλευτή κ. Π. Σκουρλέτη  
51. Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο 
52. Βουλευτή κα Ε. Σκούφα  
53. Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο 
54. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου  
55. Βουλευτή κα Θ. Τζάκρη  
56. Βουλευτή κα Μ. Τζούφη  
57. Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλίδη 
58. Βουλευτή κ. Γ. Τσίπρα 
59. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
60. Βουλευτή κ. Ν. Φίλη 
61. Βουλευτή κα Θ. Φωτίου  
62. Βουλευτή κ. Δ. Χαρίτου   
63. Βουλευτή κ. Α. Χαρίτση  
64. Βουλευτή κ. Μ. Χατζηγιαννάκη   
65. Βουλευτή κα Ρ. Χρηστίδου 
66. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό 
67. Βουλευτή κ. Α. Πάνα 

68. Βουλευτή κ. Μ. Κατρίνη  
69. Βουλευτή κ. Κ. Σκανδαλίδη  
70. Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ 
71. Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη  
72. Βουλευτή κα Ν. Γιαννακοπούλου  
73. Βουλευτή κ. Χ. Γκόκα  
74. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου 
75. Βουλευτή κ. κα Χ. Κεφαλίδου  
76. Βουλευτή κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο 
77. Βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλο 
78. Βουλευτή κ. Ε. Λιακούλη  
79. Βουλευτή κ. Γ. Μουλκιώτη  
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80. Βουλευτή κ. Μπουρχάν Μπαράν  
81. Βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη 
82. Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου  
83. Βουλευτή κ. Α. Πουλά 
84. Βουλευτή κ. Γ. Φραγγίδη 
85. Βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλο 
86. Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο  
87. Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη 
88. Βουλευτή κ. Β. Βασιλειάδη 
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