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Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 
 

ΚΟΙΝ.:  ΩΣ ΠΑ 

ΘΕΜΑ:  «Στήριξη του τομέα της αγελαδοτροφίας» 

 
ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση  57/5-10-2021 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι κ.κ. Βουλευτές όπως αναφέρονται στον 
πίνακα αποδεκτών, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Αυτή την περίοδο παρατηρείται πράγματι, αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση έλαβε άμεσα μέτρα και από 1 Οκτωβρίου 2021, 
ισχύει το νέο μειωμένο ΦΠΑ 6% (από 13%) για τις ζωοτροφές  που προορίζονται για ζωική 
παραγωγή που μάλιστα θα έχει μόνιμο χαρακτήρα υπέρ των κτηνοτρόφων. 
 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το κοινοτικό παρατηρητήριο τιμών, η χώρα μας 
βρίσκεται σταθερά μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές στο αγελαδινό γάλα για τον 
παραγωγό σε όλη την Ε.Ε. (0,39 ευρώ κατά μ.ό./kg για την 5ετία 2016-2020), παρότι αυτή είναι 
αρκετά χαμηλότερη από το μ.ο. της προηγούμενης 5ετίας, ενώ η παραδοθείσα ποσότητα (από 
τους παραγωγούς προς τους μεταποιητές) παρουσιάζει συνεχώς αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, 
και σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η παραδοθείσα 
ποσότητα για τα τελευταία έτη διαμορφώνεται ως παρακάτω 2016=601.745 tn, 2017=603.964 tn, 
2018=622.909 tn, 2019=633.669 tn, 2020=652.651 tn, 2021 (α΄εξάμηνο)= 395.127 tn. 
 
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή του γιαουρτιού στην Ελλάδα θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο 
πλαίσιο της συμμόρφωσης της χώρας μας στην υπ΄ αριθ. 45 σύσταση της εργαλειοθήκης 1 του 
ΟΟΣΑ, πραγματοποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 106/2016 (Β΄2457) ΚΥΑ, η τελευταία τροποποίηση 
(αντικατάσταση) του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). Οι μέχρι τότε 
ισχύουσες διατάξεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του προϊόντος θεωρήθηκαν από τον ΟΟΣΑ 
πολύ περιοριστικές και εμπόδια για τον ανταγωνισμό. Η εν λόγω σύσταση αφορούσε στο είδος 
του γάλακτος που μπορεί να χρησιμοποιείται στην παρασκευή του γιαουρτιού (να μην 
προβλέπεται αποκλειστικά νωπό γάλα) καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. πρόβλεψη 
χρήσης πρωτεϊνών γάλακτος με καθορισμένο ανώτατο όριο χρήσης που μέχρι τότε δεν 
προβλεπόταν). Συνεπώς, ο ΚΤΠ πλέον επιτρέπει τη χρήση, εκτός από νωπού, παστεριωμένου ή 
συμπυκνωμένου γάλακτος.  
 
Σημειώνουμε ότι, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ που έχει αναπτύξει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΥΑ 838/51008 
(ΦΕΚ Β’ 964/21-03-2019):  
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1. τις Τριμηνιαίες Δηλώσεις Παραδόσεων Γάλακτος και την αξία αυτών (παραγωγοί), 

2. τις Μηνιαίες Δηλώσεις Παραλαβών Γάλακτος και την αξία αυτών (αγοραστές), 

3. τις Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Εισροών – Εκροών Γάλακτος (αγοραστές και 

παραγωγοί - μεταποιητές). 

 
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, διαθέτει όλα τα στοιχεία που αφορούν τόσο στις ποσότητες αγελαδινού, 
πρόβειου και γίδινου γάλακτος που παράγονται στην Ελλάδα, όσο και στις ποσότητες κάθε 
μορφής γάλακτος που εισάγονται, καθώς και τα προϊόντα στα οποία αυτές χρησιμοποιούνται. 
 
Η καινοτομία της παραπάνω ΚΥΑ είναι ότι τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες και τις τιμές 
του γάλακτος που δηλώνουν ότι αγοράζουν οι μεταποιητές από τους παραγωγούς μπορούν να 
διασταυρωθούν με τις δηλώσεις των ίδιων των παραγωγών. Επίσης, από την έναρξη ισχύος της, 
όλοι οι αγοραστές υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα τις αγορές από παραγωγούς και για το 
πρόβειο και γίδινο γάλα. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο ΑΡΤΕΜΙΣ, οι μέσες τιμές ανά μήνα του αγελαδινού, 
γάλακτος που παρέδωσαν οι παραγωγοί στους αγοραστές - μεταποιητές από το 2019 φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

 

μέση τιμή ευρώ/100 κιλά 

  2019 2020 2021 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 39,37 38,87 38,81 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 39,20 38,87 38,82 

ΜΑΡΤΙΟΣ  38,63 38,73 38,75 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 38,54 38,60 38,71 

ΜΑΙΟΣ 38,44 38,58 38,62 

ΙΟΥΝΙΟΣ 38,28 38,53 38,86 

ΙΟΥΛΙΟΣ 38,44 38,52 38,75 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 38,53 38,59 38,84 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 38,70 38,61 39,25 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 38,97 38,75  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 38,88 38,65  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 38,97 39,20  

 

 
Σημειώνουμε επιπρόσθετα, ότι στο πλαίσιο στήριξης της γεωργίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου, 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 531/133237 (ΦΕΚΒ/2217/2021) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ορίζει στο αρ. 2, το ετήσιο ύψος ενίσχυσης, από το έτος 
ενίσχυσης 2020, για ποσότητες γάλακτος που μεταποιούνται για την παραγωγή παραδοσιακών 
τυριών και γιαούρτης από τις τοπικές μεταποιητικές μονάδες γάλακτος των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους ή μονάδες που βρίσκονται σε άλλο γειτονικό νησί των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους,  μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό γάλα. 
 
Επιπλέον, στο γενικότερο πλαίσιο στήριξης της ελληνικής αγελαδοτροφίας, χορηγούνται οι 
ακόλουθες συνδεδεμένες ενισχύσεις:  



 - 3 - 

1. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, με προϋπολογισμό 35.558.453 € για 
το έτος ενίσχυσης 2020  και 

2. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας που αφορά στους κτηνοτρόφους 
βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων (χωρίς γη),  με προϋπολογισμό 2.759.607€, για το έτος 
ενίσχυσης 2020 (μέτρο1-βοοειδή)  

3. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, συνολικού 
προϋπολογισμού 6.684.367 € για το έτος ενίσχυσης 2020 . 

4. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, συνολικού προϋπολογισμού 
25.256.552€ για το έτος ενίσχυσης 2020. 

 
Τέλος, σημειώνεται ότι για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 (μεταβατική περίοδος), θα συνεχιστεί 
η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης, σε παρόμοια επίπεδα, στους συγκεκριμένους επιμέρους 
τομείς.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 

    ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου 

2. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 

3. Βουλευτή κ. Ε. Αβραμάκη 

4. Βουλευτή κα Ε. Αγαθοπούλου 

5. Βουλευτή κα Α. Αναγνωστοπούλου 

6. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 

7. Βουλευτή κα Κ. Βέττα 

8. Βουλευτή κ. Χ. Γιαννούλη 

9. Βουλευτή κα Α. Γκαρά 

10. Βουλευτή κ. Ι. Γκιόλα 

11. Βουλευτή κα Σ. Ελευθεριάδου 

12. Βουλευτή κ. Ν. Ηγουμενίδη 

13. Βουλευτή κ. Δ. Καλαματιανό 

14. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη 

15. Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη 

16. Βουλευτή κ. Σ. Λάππα 

17. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 

18. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου 

19. Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 

20. Βουλευτή κ. Ι. Μπαλάφα 

21. Βουλευτή κ. Κ. Μπάρκα 

22. Βουλευτή κ. Θ. Ξανθόπουλο 

23. Βουλευτή κα Α. Παπανάτσιου 

24. Βουλευτή κα Θ. Πέρκα 

25. Βουλευτή κα Π. Πούλου 

26. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση 

27. Βουλευτή κ. Ι. Σαρακιώτη 
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28. Βουλευτή κα Ε. Σκούφα 

29. Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο 

30. Βουλευτή κα Θ. Τζάκρη 

31. Βουλευτή κα Μ. Τζούφη 

32. Βουλευτή κ. Α. Τόλκα 

33. Βουλευτή κ. Γ. Τσίπρα 

34. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 

35. Βουλευτή κ. Ν. Φίλη 

36. Βουλευτή κα Ρ. Χρηστίδου 
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