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Αζήλα, 31Μαΐνπ 2021 

ΔΡΩΣΖΖ 

Πξνο ηνλ θ. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

ΘΔΜΑ: Αλεπαξθείο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέαθαη 

ηεο κεηαπνίεζεο 

Οη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα θαη ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ είλαη πεπεξαζκέλεο θαη θξίλνληαη σο αλεπαξθείο γηα ηηο ζεκεξηλέο 

αλάγθεο. Πέξα από ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ΚΑΠ (Ππιώλαο Θ 

θαη ΘΘ) νη γεσξγνί, θηελνηξόθνη θαη αιηείο κπνξνύλ λα πξνζβιέπνπλ,ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο,ζε επηπιένλ πόξνπο ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο, ηελ έθηαθηε ελίζρπζε ιόγσ 

Covid 19 θαη ηηο Κξαηηθέο Εληζρύζεηο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 έρεη πξνβιεθζεί ε παξνρή εγγπήζεσλρξεκαηνδόηεζεο κέζσ 

ηνπ Σακείν Εγγπήζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΣΕΑΑ). Σέινο, ε Ειιεληθή 

Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εξγαιείν ρνξήγεζεο 

ξεπζηόηεηαο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία κεηά ην μεπνύιεκα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Ειιάδαο πνπ άθεζε δπζαλαπιήξσην θελό.  

Αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα γηα θάζε κηα πεγή κπνξνύκε λα παξαζέζνπκε ηηο 

παξαθάησ δηαπηζηώζεηο. 

Γηα πξώηε θνξά κεηά από πνιιά ρξόληα παξαηεξνύληαη ηέηνηνπ κεγέζνπο αζηνρίεο 

ζηελ θαηαβνιήησλ εληζρύζεσλ ηνπ Ππιώλα Θ ζηνπο αγξόηεο. πγθεθξηκέλα, γηα 

πξώηε θνξά κεηά από αξθεηά ρξόληα, ηνλ Δεθέκβξε 2020, νη δηθαηνύρνη δελ έιαβαλ 

όιν ην δηθαηνύκελν πνζό ηεο βαζηθήο θαη πξάζηλεο ελίζρπζεο. Σν ΤπΑΑΣ θαίλεηαη 

όηη ζθνπεύεη λα εμαληιήζεη ηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ζέζεη έσο ην ηέινο Θνπλίνπ, 

ζηεξώληαο επί έμη κήλεο ηνπο δηαζέζηκνποπόξνπο απηνύο από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα. 

Επηπιένλ, από ηελ αξρή ηνπ έηνπο δηαπηζηώλνληαη πξσηνθαλείο αζηνρίεο θαη ζηελ 

θαηαβνιήησλ ζπλδεδεκέλσλ εληζρύζεσλ ηνπ Ππιώλα Θ ζηνπο δηθαηνύρνπο γεσξγνύο 

θαη θηελνηξόθνπο, κε απνθνξύθσκα ηηο πνιύ πξόζθαηεο ηξαγηθέο αζηνρίεοζηηο 

ζπλδεδεκέλεο γάιαθηνο θαη θξέαηνο ζε αγειαδνηξνθία θαη αηγνπξνβαηνηξνθία, πνπ 

ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νη απνθιεηζκνί θηάλνπλ ην 50%. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ Ππιώλα ΘΘ θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, ην γεγνλόο θαη 

κόλνλ όηη πξόζθαηα ππήξμε απόθαζε ηξνπνπνίεζεο κε ηελ νπνία δίλεηαηπαξάηαζε 

6 κελώλγηα ηελ ππνβνιή ηνπ πξώηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο, 

δειαδή ηνπ πιένλ αλαγθαίνπ κέηξνπ γηα ηνλ παξαγσγηθό εθζπγρξνληζκό, κε ηόζν 

ζεκαληηθνύο πόξνπο θαη κόριεπζε, θαηαδεηθλύεη ηελ απνθαξδησηηθή θαηάζηαζε ηεο 

πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η δε πξννπηηθή λέσλ πξνζθιήζεσλ αλαβάιιεηαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ ην ηέινο ηνπ 2021. ε απηή ηελ εηθόλα δελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί ε 

απνγνεηεπηηθήαμηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ Εγγπήζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην 

ΣΧΕΔΙΟ 
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θαηλνηόκν ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν πνπ ζπζηάζεθε επί Κπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο πξόζβαζεο ζε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηεο εγγύεζεο δαλείσλ ζε 

γεσξγνύο, θηελνηξόθνπο θαη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. ύκθσλα κε ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ, https://fi.agrotikianaptixi.gr/index.php/guarantees , θακία έγθξηζε 

δαλείνπ δελ έρεη γίλεη έσο ζήκεξα.  

Όκσο, γηα ηνλ αγξνηηθό θόζκν, «άλζξαθεο» απνδείρηεθε θαη ν «ζεζαπξόο» ηνπ 

Σακείνπ Αλάθακςεο αθνύ παξά ηηο  ππνζρέζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ κόιηο  567 εθαη. επξώ.   απνδίδνληαη ζε παξαγσγηθέο δξάζεηο 

ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα δειαδή κόλνλ  ην 1,8% ησλ πόξσλ ηνπ, [ή 767 εθαη. 

Επξώ (ην 2,5%) αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα αξδεπηηθά έξγα].  

Σέινο, όπσο θαίλεηαη ζηεξεύνπλ ζηαδηαθά θαη νη εληζρύζεηο ιόγσ COVID-19 

αθήλνληαο εθηόο ησλ απαξαίηεησλ εληζρύζεσλ πνιινύο θαη ζεκαληηθνύο θιάδνπο 

όπσο νη ακπεινθαιιηεξγεηέο. 

αλ λα κελ αξθνύζαλ νη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο ηεο εγθιεκαηηθά ειιεηκκαηηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο πνπ επεθύιαζζε ε Κπβέξλεζε ηεο ΝΔ γηα ηνλ αγξνηηθό θόζκν, ηε 

θεηηλή ρξνληά είρακε επηπιένλ κηα πξσηνθαλή  θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή ηεο λέαο 

Δήισζεο ΟΔΕ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε, ζηελ αθύξσζε από κεξηθέο Σξάπεδεο 

ηεο δπλαηόηεηαο παξνρήο ξεπζηόηεηαο κέζσ ηεο Κάξηαο ηνπ Αγξόηε κε εγγύεζε ηηο 

εληζρύζεηο.  

Σν έιιεηκκα ξεπζηόηεηαο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ηελ κεηαπνίεζε πνπ 

αλεβάδεη ην θόζηνο παξαγσγήο ζε θάζε ζηάδην, δελ αλαπιεξώζεθε από ηελ 

Ειιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα θαζώο, σο θαίλεηαη, δελ έρεη γίλεη αληηιεπηή ε 

αλάγθε ρξεκαηνδνηηθήο αλαδσνγόλεζεο ηεο Ειιεληθήο παξαγσγήο. 

Δπεηδή ηελ ηειεπηαία θαη θξίζηκε, γηα ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο, ρξνληά 

παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο, πξσηνθαλήο θαη αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ζηηο 

πιεξσκέο ησλ εληζρύζεσλ, 

Δπεηδή ηελ ηειεπηαία θαη θξίζηκε, γηα ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο, ρξνληά γηα πξώηε 

θνξά κεηά από πνιιά ρξόληα, νη δηθαηνύρνη δελ έρνπλ αθόκε ιάβεη όιν ην 

δηθαηνύκελν πνζό ηεο βαζηθήο θαη πξάζηλεο ελίζρπζεο, 

Δπεηδή ηελ ηειεπηαία θαη θξίζηκε, γηα ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο, ρξνληά νη 

αζηνρίεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο ζπλδεδεκέλεο εληζρύζεηο ζπλνδεύηεθαλ από 

κεηώζεηο ζην πνζό ελίζρπζεο όπσο πρ. ζηελ αγειαδνηξνθία αιιά θαη από καδηθνύο 

απνθιεηζκνύο όπσο πνιύ πξόζθαηα  κεγάιεο κεξίδαο αηγνπξνβαηνηξόθσλ, 

Δπεηδή ν θπβεξλεηηθόο ζρεδηαζκόο θαη νη πόξνη ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα παξαγσγηθέο δξάζεηοείλαη θαηώηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ, 

Δπεηδή ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία όπσο ην ΣΕΑΑ δελ έρνπλ αθόκε δηαζέζεη 

ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηεο εγγύεζεο δαλείσλ ζε γεσξγνύο, θηελνηξόθνπο θαη 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, 

Δπεηδήε ζηέξεζε πόξσλ πνπ δίδνπλ ξεπζηόηεηα ζηελ αγξνηηθό ηνκέα είλαη 

θαζνιηθό ζρεδόλ θαηλόκελν ελ κέζσ παλδεκίαο θαη δηαηξέρεη όιεο ηηο πεγέο 

εληζρύζεσλ αιιά θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα, 

https://fi.agrotikianaptixi.gr/index.php/guarantees
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Δπεηδήνη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέοθαη ε ζηέξεζε πόξσλ ηελ θξίζηκε γηα ηηο 

αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο εηδηθά απηή ρξνληά έρεη πνιύ ζνβαξό αληίθηππν ζηελ 

βησζηκόηεηά ηνπο 

Δξσηάηαη ν Τπνπξγφο: 

1. Πνπ νθείινληαη νη ηξαγηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο αζηνρίεο ζηελ 

θαηαβνιή ησλ άκεζσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εληζρχζεσλ ηνπ ππιψλα Η ηνπ 

ΠΑΑ; 

2. Πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο κεγάιεο ππν-απνξξφθεζεο, πιελ εμηζσηηθήο 

ελίζρπζεο, ησλ πφξσλ ηνπ ππιψλα ΗΗ ηνπ ΠΑΑ; 

3. Γηαηί ην ζεκαληηθφ εξγαιείν ηνπ Σακείνπ Δγγπήζεσλ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο δελ έρεη αμηνπνηεζεί θαη δελ έρεη ρνξεγεζεί νχηε έλα δάλεην 

κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ; 

4. Με πνηα ινγηθή ζην Σακείν Αλάθακςεο πξνβιέθζεθαλ ηφζν ιίγνη πφξνη 

γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή; 

5. Γηαηί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 δελ πξνβιέθζεθαλ εζληθνί πφξνη 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ αγξνηψλ απφ ηελ παλδεκία, νχηε θαλ 

ηα ππφινηπα 72 εθ.€ απφ ηα 150εθ.€ πνπ δηαηέζεθαλ ην 2020; 

6. θνπεχεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ζηελ 

θαηεχζπλζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξσηνγελνχο αγξνηνθηελνηξνθηθνχ 

ηνκέα; 

 

Οη εξσηψληεο βνπιεπηέο 

 

Αξαρσβίηεο ηαχξνο 

 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

 

Αγαζνπνχινπ Διέλε Δηξήλε 

 

Αλαγλσζηνπνχινπ Αζαλαζία (ία) 

 

Βαγελά Άλλα 

 

Βαξδάθεο σθξάηεο 
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Βέηηα Καιιηφπε 

 

Γθαξά Αλαζηαζία (Ναηάζα) 

 

Γθηφιαο Ησάλλεο 

 

Γξίηζαο Θεφδσξνο 

 

Εετκπέθ Υνπζεΐλ 

 

Θξαςαληψηεο Μαλφιεο 

 

Καιακαηηαλφο Γηνλχζεο 

 

Καξαζαξιίδνπ Δπθξνζχλε (Φξφζσ) 

 

Καζηκάηε Νίλα 

 

Κάηζεο Μάξηνο 

 

Καθαληάξε Υαξά 

 

Κφθθαιεο Βαζίιεο 

 

Λάππαο πχξνο 

 

Μάιακα Κπξηαθή 
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Μακνπιάθεο Υαξάιακπνο (Υάξεο) 

 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 

 

Μετθφπνπινο Αιέμαλδξνο 

 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

 

Μπνπξλνχο Ησάλλεο 

 

Μσξαΐηεο Θάλνο 

 

Ννηνπνχινπ Αηθαηεξίλε 

 

Παπαδφπνπινο άθεο  

 

Παπαειηνχ Γηψξγνο 

 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 

 

Πέξθα Θενπίζηε (Πέηε) 

 

Πνχινπ Παλαγηνχ (Γηψηα) 

 

Ραγθνχζεο Ησάλλεο 

 

αληνξηληφο Νεθηάξηνο 
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αξαθηψηεο Ησάλλεο 

 

θνπξιέηεο Παλαγηψηεο (Πάλνο) 

 

θνπξνιηάθνο Παλαγηψηεο (Πάλνο) 

 

θνχθα Διηζζάβεη (Μπέηηπ) 

 

πίξηδεο Υξήζηνο 

 

πξκαιέληνο Νηθφιανο  

 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

 

Σδνχθε Μεξφπε 

 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

 

Φάκειινο σθξάηεο 

 

Φσηίνπ Θεαλψ 

 

Υαξίηνπ Γεκήηξηνο (Σάθεο) 

 

Υαξίηζεο Αιέμεο 


