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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 6195/243/1-7-2022 Ερώτηση ΑΚΕ 

 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση ΑΚΕ 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 
στον τομέα της κτηνοτροφίας, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο μας 
στον εν λόγω τομέα.  
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Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και στη μεταβατική περίοδο της τρέχουσας 
ΚΑΠ (2021-2022), χορηγείται:  
1. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, με ετήσιο προϋπολογισμό 
6.582.432€ και  
2. 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:  
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,  
 
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 
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 ΙουλίουΑυγούστου 
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.  
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Σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω επιδότηση συνεχίζεται και για το 2022, από τον Ιανουάριο, με 
σχετική πρόβλεψη ανά μήνα. 
 
Επιπρόσθετα, 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. 
 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των παραγωγών και των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, έχει ενεργοποιηθεί:  

 το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Ταμείο Μικροπιστώσεων).  
 ο μηχανισμός των «Πρόσθετων Πράξεων» για τη διευκόλυνση της σύναψης δανειακών 

συμβάσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ΠΑΑ που αφορούν στα σχέδια 
βελτίωσης. 

 
 
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί 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. 
 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, ο ρόλος των συλλογικών δομών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα 
(Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, 
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα θέματα της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τα θέματα των τιμών των 
προϊόντων και της διάθεσης αυτών.  
Για το λόγο αυτό συμπεριλάβαμε τις Οργανώσεις παραγωγών στους δικαιούχους του νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου, αναγνωρίζοντας ότι μόνο μέσω του «συνεταιρίζεσθαι» μπορεί ο 
πρωτογενής τομέας να ανταπεξέλθει σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. 
 
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της 
κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον 
πρωτογενή τομέα, συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής της 
χώρας, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη 
της οικονομίας που θέσπισε η αριθμ. C(2020)1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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Συγκεκριμένα, σε σχέση με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής:  
 Υπεγράφη η αριθ. 1184/247574/13-9-2021 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε 

όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της εκτροφής χοίρων, β) της εκτροφής αυτόχθονων 
μαύρων χοίρων, και γ) της παραγωγής μελιού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού 
Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final 
(Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄4246/14-9-2021). Στο πλαίσιο της 
εν λόγω ΚΥΑ, καταβλήθηκε το ποσό των 15.896.219,75€ σε 3.566 δικαιούχους. 
Αναλυτικότερα, για την εκτροφή χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των 12.259.354,56€ σε 518 
δικαιούχους και για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των 
1.158.598,45€ σε 53 δικαιούχους.  

 Υπεγράφη η αριθμ. 357/63687/10-3-2022 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε Κτηνοτρόφους των Δήμων 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιάιας - Αιδηψού της Π.Ε. Εύβοιας που διατηρούσαν 
ζωική εκμετάλλευση κατά για το έτος 2021 στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 
(L51/1/22- 02-2019)» (Β΄1094/10-3-2022), προϋπολογισμού 500.000€. Το ποσό που 
καταβλήθηκε σε 205 δικαιούχους ανήλθε στις 478.320 €.  

 Υπεγράφη η αριθμ. 907/168520/24-6-2022 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
στον τομέα της εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια, λεπτομέρειες εφαρμογής 
Προσωρινού Πλαισίου με βάση την υπό στοιχεία C(2020)1863/19.03.2020 ανακοίνωση της 
Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο), καθώς και με βάση την υπό στοιχεία C(2022)2165 
final/01.04.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (Β΄3277/24-6-2022), προϋπολογισμού 
5.739.838€. Καταβλήθηκε το ποσό των 5.577.921,16€ σε 153 δικαιούχους.  
Στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ με τίτλο «Δικαιούχοι- Πεδίο εφαρμογής» καθορίζονται οι όροι 
επιλεξιμότητας των δικαιούχων, ενώ με το άρθρο 3 της ίδιας ΚΥΑ με τίτλο «Όροι και Ύψος 
ενίσχυσης» καθορίσθηκε το ύψος της ενίσχυσης. 
Τέλος, στο σημείο 5 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ με τίτλο «Χρηματοδότηση» ορίζεται ότι: 
«5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλουν 
τις καταστάσεις δικαιούχων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών 
ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

Εκ των ανωτέρω, είναι εμφανές ότι 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 και τους κτηνοτρόφους, 
με στόχο να μην μείνει ουδείς Έλληνας παραγωγός απροστάτευτος απέναντι στις συνέπειες 
οποιασδήποτε κρίσης ανακύπτει. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου 
2. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 
3. Βουλευτή κ. Λ. Αβραμάκη 
4. Βουλευτή κα Α. Αναγνωστοπούλου 
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5. Βουλευτή κα Θ. Αυγέρη 
6. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 
7. Βουλευτή κα Κ. Βέττα 
8. Βουλευτή κα Σ. Ελευθεριάδου 
9. Βουλευτή κ. Μ. Θραψανιώτη 
10. Βουλευτή κ. Δ. Καλαματιανό 
11. Βουλευτή κ. Σ. Λάππα 
12. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
13. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου 
14. Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 
15. Βουλευτή κ. Γ. Μπουρνού 
16. Βουλευτή κ. Γ. Παπαηλιού 
17. Βουλευτή κα Θ. Πέρκα 
18. Βουλευτή κα Π. Πούλου 
19. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση 
20. Βουλευτή κ. Γ. Σαρακιώτη 
21. Βουλευτή κα Ε. Σκούφα 
22. Βουλευτή κα Θ. Τζάκρη 
23. Βουλευτή κα Μ. Τζούφη 
24. Βουλευτή κ. Γ. Τσίπρα 
25. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
26. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό 
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