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ΚΟΙΝ.:  Ως ΠΑ 

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 5678/7-6-2022 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.  
 
Αναφέρεται ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη στοχευμένη στήριξη 
της ελληνικής κτηνοτροφίας και της βοοτροφίας ειδικότερα,  χορηγεί -στο πλαίσιο των άμεσων 
ενισχύσεων- και στη μεταβατική περίοδο της τρέχουσας ΚΑΠ (2021-2022):  
1. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, με ετήσιο προϋπολογισμό 

35.016.195€  
2. 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 

3. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, με ετήσιο προϋπολογισμό  
6.582.432€ και  

4. 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, 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 εκμεταλλεύσεων (χωρίς γη/ πρώην 
δικαιώματα), με ετήσιο προϋπολογισμό 2.717.524€. 
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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. 
 
Περαιτέρω για τη στήριξη και της βοοτροφίας, προκειμένου να ενισχυθούν 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. 

 
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 (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 
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. 

Αναφέρεται ότι, ο τομέας της βοοτροφίας ωφελείται περαιτέρω από μέτρα του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που ήδη υλοποιούνται κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-
2022, 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 
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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, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός από το αποθεματικό κρίσης των 500 εκατ. 
€, εκ των οποίων η Χώρα μας θα λάβει 26 εκατ. €, πρόσφατα η ΕΕ ενέκρινε τη δυνατότητα 
αξιοποίησης από τα Κράτη-Μέλη πόρων έως 5% από τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, για την περαιτέρω 
ενίσχυση του πληττόμενου πρωτογενή τομέα.  
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. 
 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
2. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 
3. Βουλευτή κ. Ε. Αβραμάκη 
4. Βουλευτή κα Ε. Αγαθοπούλου 
5. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη 
6. Βουλευτή κα Α. Αναγνωστοπούλου 
7. Βουλευτή κα Θ. Αυγέρη 
8. Βουλευτή κ. Α. Αυλωνίτη 
9. Βουλευτή κα Α. Βαγενά 
10. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 
11. Βουλευτή κα Κ. Βέττα 
12. Βουλευτή κα Α. Γκαρά 
13. Βουλευτή κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 
14. Βουλευτή κ. Ν. Ηγουμενίδη 
15. Βουλευτή κ. Ε. Θραψανιώτη 
16. Βουλευτή κ. Δ. Καλαματιανό 
17. Βουλευτή κ. Μ. Κατσή 
18. Βουλευτή κ. Σ. Λάππα 
19. Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη 
20. Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 
21. Βουλευτή κ. Κ. Μπάρκα 
22. Βουλευτή κ. Ι. Μπουρνού 
23. Βουλευτή κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου 
24. Βουλευτή κ. Γ. Παπαηλιού 
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25. Βουλευτή κα Π. Πούλου 
26. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση 
27. Βουλευτή κ. Ι. Σαρακιώτη 
28. Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο 
29. Βουλευτή κα Ε. Σκούφα 
30. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου 
31. Βουλευτή κα Μ. Τζούφη 
32. Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλίδη 
33. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
34. Βουλευτή κ. Ν. Φίλη 
35. Βουλευτή κ. Μ. Χατζηγιαννάκη 
36. Βουλευτή κα Ρ. Χρηστίδου 
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