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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη 

        

Θέμα: Αποζημίωση κτηνοτρόφων για τον κορωνοϊό 

Η εξαγγελθείσα αποζημίωση των 4 ευρώ για κάθε θηλυκό ζώο, μπορεί να καλύπτει τις συνολικές ζημιές 

που προέκυψαν από την μείωση των τιμών στην αγορά, όμως όπως έχει σχεδιασθεί δεν αποτελεί 

επαρκές μέτρο για την κτηνοτροφική ζώνη των Λευκών Ορέων της Κρήτης. Κι αυτό γιατί για να 

εισπράξει αποζημίωση ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να παραδίδει γάλα σε πιστοποιημένο τυροκομείο.  

Όμως στα Λευκά Όρη υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν αρμέγουν συστηματικά τα ζώα 

τους, ιδίως στα μεγάλα υψόμετρα και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου τα ζώα αφήνονται να 

βόσκουν ελεύθερα. Αυτό συμβαίνει λόγω του συνδυασμού χαμηλών τιμών στο γάλα, υψηλών τιμών 

στις ζωοτροφές και μεγάλης δυσκολίας -λόγω υψομέτρου και απόστασης - στη διαχείριση και φροντίδα 

των κοπαδιών.  

Πρόκειται για πραγματικούς κτηνοτρόφους, με αρκετά ζώα.   

Πέραν αυτού, υπάρχουν ακόμη στην περιοχή μη πιστοποιημένα τυροκομεία στα οποία παραδίδεται 

γάλα. 

Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι δε θα μπορέσουν τελικά να εισπράξουν την αποζημίωση, 

αφήνοντας αδιάθετο μέρος των 24 εκατομμυρίων που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγγειλε για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην αιγοπροβατοτροφία.  

Σημειώνεται επιπλέον ότι ως σήμερα η ενίσχυση δεν έχει εκταμιευθεί.  

Πέραν όμως των άμεσων συνεπειών του κορωνοϊού, οι συνθήκες της παραγωγής στην ορεινή Κρήτη σε 

συνδυασμό με τις συνθήκες της αγοράς, καθιστούν μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα την κτηνοτροφία. Η 

διατήρηση της παραδοσιακής αυτής δραστηριότητας αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση των 

ορεινών κοινοτήτων. Επιπλέον η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνδυασθεί με μέτρα πολιτικής 

διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, που μπορούν να ενταχθούν στην «Πράσινη Συμφωνία» της 

Ε.Ε.   



Ο διπλός αυτός στόχος, επιβίωση των ορεινών κοινοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον, δεν μπορεί να 

εξασφαλισθεί από τις δυνάμεις της αγοράς. Θα πρέπει με αυτό το πνεύμα να σχεδιασθεί ένα νέο 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων της παραδοσιακής ορεινής κτηνοτροφίας, πέραν 

των γνωστών ήδη μέτρων.   

 

Με αυτά τα δεδομένα ερωτάται ο Υπουργός:  

1. Πότε θα εκταμιευθεί η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τον κορωνοϊό; 

2. Πώς θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της αδυναμίας αποζημίωσης των κτηνοτρόφων της ορεινής 

Κρήτης που δεν παραδίδουν γάλα σε πιστοποιημένα τυροκομεία; 

3. Προτίθεται ο Υπουργός να σχεδιάσει κάποιο νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ενίσχυσης της 

κτηνοτροφίας, το οποίο θα την κάνει βιώσιμη;  
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