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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 4929/29-4-2022 Ερώτηση
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές, όπως αναφέρονται στον
πίνακα αποδεκτών, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η πολιτεία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόσο κατά την
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση όσο και κατά τη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση που μαίνεται
σήμερα, στέκεται δίπλα στους αγρότες με στόχο να μην μείνει ουδείς Έλληνας παραγωγός
απροστάτευτος απέναντι στις συνέπειες οποιασδήποτε κρίσης ανακύπτει.
Το Υπουργείο μας, αναγνωρίζοντας το μεγάλο βάρος που κουβαλούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι
εξαιτίας της αύξησης του κόστους των αγροτικών εφοδίων και της ενέργειας, θα εξαντλήσει κάθε
περιθώριο που υπάρχει για ενίσχυση, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα δημοσιονομικά δεδομένα.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, και προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι για την αγορά
ζωοτροφών, προβλέψαμε, με το άρθρο 61 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/7.4.2022), τη χορήγηση
ενίσχυσης σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 2% επί του τζίρου τους
για το έτος 2021.
Με την υπ΄ αριθμ. 600/102813 (ΦΕΚ Β’ 1852/14.4.2022) ΚΥΑ προσδιορίστηκαν οι επιμέρους όροι
και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης ενώ μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταβληθεί
37,6 εκατ. ευρώ, χρήματα τα οποία είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.
Επιπρόσθετα, εντάσσουμε στο Μεταφορικό Ισοδύναμο τη μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για
το έτος 2022, αυξάνουμε κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη
μεταφορά ζωοτροφών ενώ μειώσαμε ήδη από τον Οκτώβριο 2021 τον ΦΠΑ των ζωοτροφών που
προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.
Σημειώνουμε ότι, η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει, από το αποθεματικό κρίσης που ανακοίνωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23.3.2022 για τη στήριξη των παραγωγών που έχουν πληγεί από την
τρέχουσα κρίση, το ποσό των 26,3 εκατ. ευρώ [κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
2022/467 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2022 «για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους
παραγωγούς των γεωργικών τομέων»].
Περαιτέρω, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλίσαμε,
στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες στις 24.5.2022, τη
δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων από το Β πυλώνα της ΚAΠ για τη στήριξη αγροτών, ιδιαίτερα
κτηνοτρόφων, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.
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Επίσης, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναξιολογούμε το πλαίσιο του καθεστώτος των συνδεδεμένων
ενισχύσεων που επιβάλλουν οι διεθνείς συγκυρίες.
Συγκεκριμένα εξετάζεται, σε σχέση με τα ζώα εκτροφής, η επιδότηση ανά θηλάζουσα αγελάδα
με 145 ευρώ, για τα εκτρεφόμενα ζώα ελληνικών φυλών έως 12 μηνών μέχρι 200 ευρώ και η
ενίσχυση με 250 ευρώ σε όσους αγοράζουν για πάχυνση μόνο ζώα ελληνικών φυλών.
Επίσης επιδιώκεται, εκτός από το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι, η ένταξη και του καλαμποκιού
(αραβόσιτου) στους τομείς που θα λάβουν συνδεδεμένη στήριξη κατά τη νέα περίοδο.
Για την ευρύτερη στήριξη της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας, έχουμε επίσης προχωρήσει
και σε άλλες παρεμβάσεις, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, από τις
οποίες επωφελούνται οι αγρότες, ως επαγγελματίες και ως φυσικά πρόσωπα.
Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι, με το άρθρο 87 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α΄65/28.3.2022) λάβαμε
έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας ζωοτροφών και την αποφυγή αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών Ειδικότερα, νομοθετήσαμε τη δημιουργία συστήματος υποχρεωτικής
καταγραφής για τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα
κερδοσκοπίας και παραπλάνησης για την κατάσταση της αγοράς αλλά και να εξασφαλισθεί η
επισιτιστική επάρκεια της Χώρας μας.
Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη στοχευμένη στήριξη της
ελληνικής κτηνοτροφίας, χορηγεί -στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων- και κατά τη μεταβατική
περίοδο της τρέχουσας ΚΑΠ (2021-2022):
1. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, με ετήσιο προϋπολογισμό
54.386.238€
2. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, με ετήσιο προϋπολογισμό
35.016.195€
3. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας, που αφορά κτηνοτρόφους
βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (χωρίς γη / πρώην δικαιώματα), με
ετήσιο προϋπολογισμό 2.717.524€ και 539.650€, αντίστοιχα
4. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, με ετήσιο προϋπολογισμό
6.582.432€ και
5. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, με ετήσιο προϋπολογισμό
24.871.3962€.
Αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο πληρωμής άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις έτους 2021
καταβλήθηκαν:
α) στις 23.03.2022, στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, 23.604.211,98 ευρώ σε 65.348
δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών και
6.114.622,45 ευρώ σε 22.742 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών
ψυχανθών και
β) στις 20.04.2022, 51.557.374,37 ευρώ σε 37.864 δικαιούχους στον τομέα του αιγοπροβείου
κρέατος και 33.030.827,45 ευρώ σε 8.734 δικαιούχους στον τομέα του βόειου κρέατος.
Επιπλέον, για τα έτη 2021 και 2022, συνεχίζεται η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
της κτηνοτροφίας, που αφορά κτηνοτρόφους βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων (χωρίς γη/ πρώην δικαιώματα), με ετήσιο προϋπολογισμό 2.717.524€ και
539.650€, αντίστοιχα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1. Βουλευτή κ. Α. Πουλά
2. Βουλευτή κ. Μ. Κατρίνη
3. Βουλευτή κα Ε. Λιακούλη
4. Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη
5. Βουλευτή κ. Κ. Σκανδαλίδη
6. Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ
7. Βουλευτή κ. Χ. Γκόκα
8. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου
9. Βουλευτή κα Χ. Κεφαλίδου
10.Βουλευτή κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο
11.Βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλο
12.Βουλευτή κ. Γ. Μουλκιώτη
13.Βουλευτή κ. Μπουρχάν Μπαράν
14.Βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη
15.Βουλευτή κ. Α. Πάνα
16.Βουλευτή κ. Γ. Φραγγίδη

