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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 5646/6-6-2022 Ερώτηση 

 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές, όπως αναφέρονται στον 
Πίνακα Αποδεκτών, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Κυβέρνηση συνολικά, έχουν προχωρήσει 
σε σειρά μέτρων προκειμένου ο πρωτογενής τομέας, και η κτηνοτροφία ειδικότερα, να λάβουν 
την απαιτούμενη στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που έχουν προκαλέσει οι 
αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις.  
 
Ειδικότερα, προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι για την αγορά ζωοτροφών:  

 Επιδοτήσαμε τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ποσοστό 2% επί του τζίρου  τους για 
το 2021 και καταβληθήκαν -αρχικά- 37,6 εκατ. €, ενώ με πρόσφατη τροποποίηση της 
σχετικής ΚΥΑ (Β' 3273/24.06.2022) διευρύνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα 
λάβουν την εν λόγω ενίσχυση.  
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που θα 
εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου 2022 
και όχι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 που προέβλεπε η αρχική απόφαση, να λάβουν την 
προβλεπόμενη ενίσχυση 2%,  εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 
Τροποποιείται επίσης ο υπολογισμός της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχόμενους 
αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν έναρξη μέσα στο έτος 2021, προκειμένου το 2% να 
υπολογιστεί επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους που όριζε η αρχική απόφαση. 

 

 Αναφέρουμε συμπληρωματικά τη μείωση, ήδη από τον Οκτώβριο 2021, του ΦΠΑ στις 
ζωοτροφές που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6% και την ένταξη στο 
Μεταφορικό Ισοδύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022. 

 
Επιπρόσθετα, για τη στοχευμένη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, συμπεριλαμβανομένης 
της μείωσης του κόστους των ζωοτροφών, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη 
διάθεση τους μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, πέραν των άλλων άμεσων ενισχύσεων, χορηγεί συνδεδεμένες ενισχύσεις τόσο 
στους τομείς του βόειου και πρόβειου/αιγείου κρέατος όσο και στον τομέα των πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών (πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή). Για 
τα εν λόγω μέτρα, οι διατιθέμενοι πόροι για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 ανέρχονται σε 
ετήσια βάση περίπου στο ποσό των 124 εκατ. €. Αυτό σημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
συνδεδεμένης στήριξης, ποσοστό περίπου 70% των συνολικών διαθέσιμων πόρων αφιερώνεται 
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στον τομέα της κτηνοτροφίας, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο μας 
στον εν λόγω τομέα.  
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και στη μεταβατική περίοδο της τρέχουσας 
ΚΑΠ (2021-2022), χορηγείται:  
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.  
 
Όσον αφορά στη μελλοντική ΚΑΠ, 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.  
 
Σημειώνεται ότι, για να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε ζωοτροφές για τη σίτιση των κτηνοτροφικών 
ζώων και να αποφευχθούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και παραπλάνησης για την κατάσταση 
της αγοράς, μετά την αστάθεια που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία στις αγορές και τη 
διακίνηση των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, ως Κυβέρνηση νομοθετήσαμε τη δημιουργία 
συστήματος υποχρεωτικής καταγραφής των αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων (α. 87 του Ν. 
4916/2022, ΦΕΚ Α΄ 65/28.3.2022).  
Η διαδικασία καταγραφής τους, ξεκίνησε άμεσα με την έκδοση στις 4.4.2022 της υπ’ αριθμ. 1368 
(ΦΕΚ Β΄ 1549) ΚΥΑ, ενώ με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων η σχετική υποχρέωση για τη δήλωση των αποθεμάτων παρατείνεται για ένα ακόμη 
τρίμηνο.  
Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 3236/24.6.2021) προβλέπει 
ότι «οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες 
εξειδικεύθηκαν με την υπ’ αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας», η δε απόφαση ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2022. 

 
Περαιτέρω, η κτηνοτροφία, αλλά και ο πρωτογενής τομέας συνολικά, στηρίζεται επιπρόσθετα 
από τις  γενικότερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, όπως: 

 Στον τομέα των καυσίμων, με τα εξής μέτρα:  
α) Το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο 
για το 2022 (α. 50 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι, 
ο ΕΦΚ για το πετρέλαιο που αγόρασαν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το α' εξάμηνο  του 
2022, θα τους επιστραφεί εντός του μηνός Αυγούστου αντί του Νοεμβρίου.  
β) Την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης  (diesel) με 0,12 ευρώ/λίτρο  ή 0,15 
ευρώ/λίτρο με τον ΦΠΑ (α. 82 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). Η εν λόγω επιδότηση 
κάλυψε το τρίμηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου και συνεχίζεται για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-
Σεπτέμβριο. 
γ) Την κάρτα καυσίμων (α. 81 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022), την επιδότηση δηλαδή για 
την αγορά καυσίμων, η οποία ομοίως συνεχίζεται για το επόμενο τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου.  

 Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας:  
μεταξύ άλλων, με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-2-2022 απόφαση (Β΄560) «Χορήγηση 
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης» που εξέδωσε το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από κοινού με τα Υπουργεία Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα 
τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης Αυγούστου έως και Δεκεμβρίου 2021.  
Σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω επιδότηση συνεχίζεται και για το 2022, από τον Ιανουάριο, με 
σχετική πρόβλεψη ανά μήνα.  
 
 
Όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, επισημαίνεται ότι, την 
τελευταία περίοδο (πρώτο εξάμηνο του 2022), οι παραδόσεις του αγελαδινού γάλακτος έχουν 
μειωθεί γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, ως απόρροια των μεγάλων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και της 
επακόλουθης κατακόρυφης αύξησης των πρώτων υλών, ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία, τον Μάρτιο του 2022 στην Ε.Ε. η μείωση αυτή φτάνει κατά μέσο όρο το 0,9% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, με χαρακτηριστικές μεγάλες μειώσεις σε χώρες, όπως η 
Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Η ίδια τάση ακολουθείται και στη χώρα μας, παρότι το 2021 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις παραδόσεις όλων των ειδών γάλακτος, που για το αγελαδινό 
γάλα επρόκειτο για μία συνεχιζόμενη αύξηση τα τελευταία 5 έτη.  
Η μείωση στις παραδόσεις συνεπάγεται και αύξηση της τιμής του γάλακτος, ωστόσο, δεν 
αντισταθμίζει το τρέχον κόστος παραγωγής στην αγελαδοτροφία της χώρας μας (σταβλισμένης 
και ημιεντατικής/εντατικής μορφής εκτροφής). 
Σε ό,τι αφορά στην αύξηση των εισαγωγών αγελαδινού γάλακτος από Ε.Ε. -το 2021 (27.683tn) σε 
σχέση με το 2020 (24.245tn)- κρίνεται εντός των αναμενόμενων, δεδομένης της σταδιακής 
μετάβασης της αγοράς στη μετά Covid-19 κατάσταση. Άλλωστε, πρόκειται για αντίστοιχες 
εισαγωγές με το έτος 2018 (27.898tn) και πολύ λιγότερες από το έτος 2016 (31.682tn). 
Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση των εισαγωγών πρόβειου γάλακτος (1.284tn από 752tn) και 
γίδινης κρέμας (3.367tn από 630tn) από την Ε.Ε. το 2021 έναντι του 2020. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι εισαγωγές πρόβειου γάλακτος ανήλθαν το 2019 σε 3.881 tn, το 2018 σε 2377 tn, 
το 2017 σε 11.870 tn και το 2016 σε 9.574 tn. Συνεπώς, οι εισαγωγές κατά το 2021 είναι κατά 
πολύ μειωμένες από τα προηγούμενα χρόνια. 
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Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
κτηνοτροφίας, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα για τη 
μεταβατική περίοδο 2021-2022, περιλαμβάνει μέτρα που ήδη υλοποιούνται όπως: 

 Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ). Το τελικό ποσό που διατίθεται 
στη συγκεκριμένη πρόσκληση του μέτρου ανέρχεται σε 525,3 εκατ. €, το μεγαλύτερο μέχρι 
σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες προσκλήσεις, όπου το συνολικό ποσό δεν είχε 
υπερβεί τα 300 εκ. €, ενώ για πρώτη φορά επίσης διπλασιάστηκε το ποσό ενίσχυσης ανά 
δικαιούχο (από 17-22.000 € σε 35-40.000€). 

 Ομοίως, το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Προκειμένου να 
στηριχθεί περαιτέρω η βιολογική παραγωγή, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος, από τα 490 εκατ. ευρώ στα 707 εκατ. €. Συγκεκριμένα για την κτηνοτροφία, 
προστίθενται επιπλέον πόροι ύψους 172 εκατ. ευρώ στον αρχικό προϋπολογισμό των 130 
εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ελληνική 
κτηνοτροφία. 

Σημειώνουμε τέλος ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμό για την οικονομική 
στήριξη και ενίσχυση των αγροτών στην έκτακτη αυτή συγκυρία.  
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από το αποθεματικό κρίσης των 500 εκατ. €, εκ των οποίων η Χώρα μας 
θα λάβει 26 εκατ. €, πρόσφατα δόθηκε από την ΕΕ η δυνατότητα αξιοποίησης από τα Κράτη-
Μέλη πόρων έως 5% από τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
πληττόμενος πρωτογενής τομέας.  
Σε συνέχεια αυτού, θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και νέο πλαίσιο στήριξης, 
προερχόμενο από τους ανωτέρω ενωσιακούς πόρους, το οποίο θα φθάσει τα 100 εκατ. €, με 
στοχευμένες παρεμβάσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία. 
 
Σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, σας διαβιβάζουμε επιπλέον το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32470/14-6-2022 σχετικό έγγραφό 
του. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32470/14-6-2022 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου 
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2. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 
3. Βουλευτή κ. Λ. Αβραμάκη 
4. Βουλευτή κα Σ. Αναγνωστοπούλου 
5. Βουλευτή κα Δ. Αυγέρη 
6. Βουλευτή κ. Α. Αυλωνίτη 
7. Βουλευτή κα Α. Βαγενά 
8. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 
9. Βουλευτή κα Κ. Βέττα 
10. Βουλευτή κ. Χ. Γιαννούλη 
11. Βουλευτή κ. Γ. Γκιόλα 
12. Βουλευτή κ. Μ. Θραψανιώτη 
13. Βουλευτή κ. Δ. Καλαματιανό 
14. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη 
15. Βουλευτή κ. Μ. Κάτση 
16. Βουλευτή κ. Σ. Λάππα 
17. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
18. Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη 
19. Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 
20. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη 
21. Βουλευτή κ. Κ. Μπάρκα 
22. Βουλευτή κ. Γ. Μπουρνού 
23. Βουλευτή κ. Γ. Παπαηλιού 
24. Βουλευτή κα Κ. Παπανάτσιου 
25. Βουλευτή κα Γ. Πούλου 
26. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση 
27. Βουλευτή κ. Γ. Σαρακιώτη 
28. Βουλευτή κα Μ. Σκούφα 
29. Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο 
30. Βουλευτή κα Δ. 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 Θ. Φωτίου 
37. Βουλευτή κα Ρ. Χρηστίδου 
38. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό 
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