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Δευτζρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προσ τον Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κ. Γιϊργο Γεωργαντά 

ΘΕΜΑ: Εξαγγελκείςα ενίςχυςθ κτθνοτρόφων με 7% του τηίρου τουσ των μθνϊν Ιανουαρίου – 
Μαρτίου 2022 

 

Πρόςφατα εξαγγζλκθκε - μεταξφ άλλων ευνοϊκϊν μζτρων για τον πρωτογενι τομζα -  ενίςχυςθ 

των κτθνοτρόφων με επιδότθςθ φψουσ 7% του τηίρου τουσ των μθνϊν Ιανουαρίου - Μαρτίου 

2022.  

Η πολιτικι αυτι κινείται αςφαλϊσ προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, δεν επαρκεί όμωσ για να 

αντιμετωπιςκοφν οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, ιδιαίτερα για τθν αιγοπροβατοτροφία. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι ο τηίροσ τθσ περιόδου αυτισ επί του οποίου υπολογίηεται θ ενίςχυςθ είναι 

ιδιαίτερα χαμθλόσ.  

το τηίρο αυτό, δε ςυμπεριλαμβάνονται οι πωλιςεισ αμνοεριφίων Χριςτουγζννων και Πάςχα, 

ενϊ και οι πωλιςεισ γάλακτοσ τθν περίοδο αυτι είναι χαμθλζσ για πολλοφσ 

αιγοπροβατοτρόφουσ.   

Σα δεδομζνα αυτά ςθμαίνουν ότι τα 30 εκατομμφρια που ζχουν εξαγγελκεί ωσ εκτίμθςθ του 

ςυνολικοφ φψουσ τθσ ενίςχυςθσ, κα ενιςχφςουν δυςανάλογα περιςςότερο τθν κτθνοτροφία 

των βοοειδϊν, θ οποία δεν παρουςιάηει τθν εποχικότθτα τθσ αιγοπροβατοτροφίασ.  

Θα πρζπει το πρόβλθμα να αντιμετωπιςκεί είτε με αλλαγι τθσ περιόδου υπολογιςμοφ, είτε με 

ενίςχυςθ των ςχετικϊν κονδυλίων.  

 

Ερωτάται ο Τπουργόσ:  

 

- Σί ποςοςτό του ςυνολικοφ τηίρου τθσ αιγοπροβατοτροφίασ εκτιμάται ότι αντιςτοιχεί 

ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ και τί ποςοςτό αντίςτοιχα για τουσ λοιποφσ κλάδουσ τθσ 

κτθνοτροφίασ τθν ίδια περίοδο, ςφμφωνα με ςχετικά ςτοιχεία τθσ ΑΑΔΕ;  
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- Πϊσ προτίκεται να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα που δθμιουργεί για τθν 

αιγοπροβατοτροφία θ επιλογι ωσ βάςθ υπολογιςμοφ τθσ ενίςχυςθσ το πρϊτο τρίμθνο 

του ζτουσ;   

 

 

Οι ερωτϊντεσ Βουλευτζσ 
 
 
 

Μανοφςοσ Βολουδάκθσ 

 
 
 

Μάξιμοσ ενετάκθσ 
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Δευτζρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προσ τον Τπουργό Εμπορικισ Ναυτιλίασ, κ. Γιάννθ Πλακιωτάκθ 

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορικό ιςοδφναμο για τισ ηωοτροφζσ τθσ Κριτθσ 

 

Η ζκρθξθ των τιμών των ηωοτροφών κακιςτά πλζον μθ βιώςιμθ τθν κτθνοτροφία ςτθν Κριτθ.  

Πρόςφατα εξαγγζλκθκε θ ζνταξθ των ηωοτροφών που αγοράηουν οι κτθνοτρόφοι τθσ Κριτθσ 

ςτο μζτρο του μεταφορικοφ ιςοδυνάμου. Πρόκειται αςφαλώσ για μια κετικι εξζλιξθ, θ οποία 

κα μειώςει τθν επίπτωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ ςτο ςυνολικό κόςτοσ των ηωοτροφών.  Η 

εξζλιξθ αυτι ζρχεται να προςτεκεί ςτθν ζνταξθ των επιχειριςεων τθσ Κριτθσ γενικά ςτο 

«Μεταφορικό Ιςοδφναμο», τθν οποία για πρώτθ φορά υλοποίθςε θ ςθμερινι κυβζρνθςθ τθσ 

Ν.Δ.   

Σο «μεταφορικό ιςοδφναμο», γενικά εφαρμόηεται ωσ επιδότθςθ των επιχειριςεων που 

ειςάγουν προϊόντα προσ χριςθ ι μεταπώλθςθ ςτα νθςιά, οφτωσ ώςτε να ζχουν λειτουργικό 

κόςτοσ κατά το δυνατόν ανάλογο με το κόςτοσ μιασ ομοειδοφσ επιχείρθςθσ ςτθν θπειρωτικι 

χώρα.  

Αν όμωσ εφαρμοςκεί κατά τον ίδιο τρόπο και ςτον τομζα των ηωοτροφών,  είναι αμφίβολο 

κατά πόςον το όφελοσ κα φκάςει τελικά ςτον κτθνοτρόφο. Κι αυτό γιατί θ ολιγοπωλιακι δομι 

τθσ αγοράσ των ηωοτροφών ςτθν Κριτθ, γεννά αμφιβολίεσ κατά πόςον οι λιανικζσ τιμζσ τθσ 

αγοράσ ηωοτροφών κα πζςουν αν το μεταφορικό ιςοδφναμο καταβάλλεται ςτισ επιχειριςεισ 

ειςαγωγισ.  

Για το λόγο αυτό, θ επιδότθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ κα πρζπει να καταβάλλεται απευκείασ 

ςτον κτθνοτρόφο, βάςει τιμολογίων αγοράσ ηωοτροφών και αφοφ εκτιμθκεί θ διαφορά των 

τιμών ηωοτροφών μεταξφ Κριτθσ και θπειρωτικισ χώρασ. Θα πρζπει παράλλθλα ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ του κόςτουσ μεταφοράσ και τθσ ςχετικισ επιδότθςθσ να προςδιορίηεται με 

διαφάνεια και να διαςφαλίηει ότι το κόςτοσ αγοράσ ηωοτροφών ςτθν Κριτθ κα φκάςει ςτα 

επίπεδα του αντίςτοιχου κόςτουσ ςτθν θπειρωτικι χώρα. Θα πρζπει μάλιςτα να 
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παρακολουκείται θ εξζλιξθ τιμών και ναφλων, ώςτε να γίνονται οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ 

ςε περίπτωςθ που υπάρξουν αλλαγζσ ςτα βαςικά δεδομζνα.  

Με τον τρόπο αυτό, κα καταςτεί βζβαιο ότι το όφελοσ από τθν πολιτικι του «Μεταφορικοφ 

Ιςοδυνάμου» κα φκάςει ςτον πραγματικό αποδζκτθ τθσ πολιτικισ αυτισ, που είναι ο 

κτθνοτρόφοσ τθσ Κριτθσ. 

 

 Ερωτάται ο Τπουργόσ:  

 

- Προτίκεται να κεςπίςει καταβολι του «Μεταφορικοφ Ιςοδυνάμου» απευκείασ ςτουσ 

κτθνοτρόφουσ τθσ Κριτθσ;  

- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ τθσ πολιτικισ αυτισ;  

- Πόςο εκτιμάται ότι κα είναι το μζςο όφελοσ για μια κτθνοτροφικι μονάδα, ανά τόνο 

ηωοτροφισ με τα ςθμερινά δεδομζνα; 

 

 

Οι ερωτώντεσ Βουλευτζσ 
 

 
 

Μανοφςοσ Βολουδάκθσ 

 

 
 

Μάξιμοσ ενετάκθσ 
 
 
 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

Δευτζρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προσ τον Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά 

 

Θζμα : Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι αιτιςεων ςτο μζτρο 11 «Βιολογικι Γεωργία» του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014  

 

Η εν κζματι πρόςκλθςθ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο προώκθςθσ ενόσ βιώςιμου μοντζλου 

ανταγωνιςτικισ βιολογικισ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ.  

Όμωσ οριςμζνοι όροι τθσ προςκλιςεωσ κακιςτοφν δυςμενζςτερθ τθ κζςθ των παραγωγών τθσ 

Κριτθσ και των νθςιών γενικότερα, ζναντι των παραγωγών τθσ θπειρωτικισ χώρασ.  

Κι αυτό γιατί μοριοδοτοφνται οι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ εισ τρόπον ώςτε όςο μεγαλφτερθ 

ζκταςθ διακζτει ζνασ παραγωγόσ τόςο περιςςότερα μόρια παίρνει, άρα ζχει και περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα.  

Σο ηιτθμα αυτό αφορά τόςο τθν κακ’ αυτιν γεωργία, όςο και τθν κτθνοτροφία, κακώσ και για 

τον κτθνοτρόφο μοριοδοτείται θ ζκταςθ που διακζτει για καλλιζργεια ηωοτροφών.  

Εάν μοριοδοτείται θ ζκταςθ που διακζτει ο παραγωγόσ, είναι δεδομζνο ότι οι παραγωγοί τθσ 

Κριτθσ και των νθςιών δεν μποροφν να ανταγωνιςκοφν τουσ παραγωγοφσ των μεγάλων 

πεδιάδων τθσ χώρασ, κακώσ ο αγροτικόσ/κτθνοτροφικόσ κλιροσ ςτα νθςιά είναι κατά κανόνα 

κατακερματιςμζνοσ και μικρότεροσ ςε επιφάνεια από τον αντίςτοιχο τθσ θπειρωτικισ χώρασ.  

Προφανώσ όμωσ δεν αποτελεί κυβερνθτικι πολιτικι θ ενίςχυςθ τθσ βιολογικισ 

γεωργίασ/κτθνοτροφίασ μόνο ςτθν θπειρωτικι χώρα.  

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι αντίςτοιχεσ προςκλιςεισ ωσ πρόςφατα προζβλεπαν χωριςτό 

ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ για κάκε Περιφζρεια, οπότε οι παραγωγοί τθσ κάκε Περιφζρειασ 

ανταγωνίηονταν μεταξφ τουσ επί ίςοισ όροισ. 
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Ερωτάται ο Τπουργόσ:  

 

- Για ποιο λόγο ςτθν τελευταία προκιρυξθ του μζτρου 11 για τθ βιολογικι γεωργία δεν 

προβλζπεται πλζον χωριςτό κονδφλι ενίςχυςθσ για κάκε Περιφζρεια;  

- Προτίκεται ο Τπουργόσ να προβεί ςε τροποποίθςθ τθσ προςκλιςεωσ, με 

ανάλογθ παράταςθ, ι ςε ζκδοςθ νζασ ςτο μζλλον; 

- Αν όχι, πώσ κα αντιμετωπιςκεί το γεγονόσ τθσ δυςμενζςτερθσ κζςθσ των 

παραγωγών ςτθν Κριτθ και τα νθςιά λόγω του μικρότερου κλιρου τουσ ζναντι τθσ 

θπειρωτικισ χώρασ; 

 
 

Οι ερωτώντεσ Βουλευτζσ 
 
 
 

Μανοφςοσ Βολουδάκθσ 

 
 
 

Μάξιμοσ ενετάκθσ 
 

 

 

 

 

 


