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1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 κ. Μαυρουδή Βορίδη 
2. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων 
κα Φωτεινή Αραμπατζή 

 

 

Θέμα: Μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των κτηνοτρόφων, λόγω  της πανδημίας του 

κορωναϊού 

Κύριε Υπουργέ, 

Κυρία Υπουργέ, 

 

Οι κτηνοτρόφοι - πτηνοτρόφοι της χώρας μας βρίσκονται ήδη  σήμερα σε πολύ δύσκολη 

κατάσταση, λόγω της κατάρρευσης του εισοδήματός τους (μείωση τιμών παραγωγών –

αύξηση κόστους παραγωγής).  Επιπρόσθετα η  πανδημία του κορωναϊού πλήττει άμεσα και 

τον πρωτογενή τομέα, ειδικότερα την κτηνοτροφία και μάλιστα ενόψει της εμπορικής 

περιόδου του Πάσχα.  

 

Η υφιστάμενη κατάσταση   στον τομέα διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 Οι αγοροπωλησίες αμνοεριφίων  έχουν μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό και έτσι 

αναμένεται να συνεχίσουν μέχρι το Πάσχα.  

 Η αγορά της Ιταλίας και της  Ισπανίας,  που απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος των 

εξαγωγών μας, έχει σχεδόν κλείσει. 

  Oι  προσφερόμενες τιμές παραγωγού των αμνοεριφίων  στην εσωτερική αγορά 

είναι ήδη  πολύ χαμηλές.  

 Μεγάλο μέρος της εγχώριας παραγωγής κινδυνεύει  να μείνει αδιάθετο.  

 

Για τους παραπάνω λόγους  ζητάτε άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των 

παραγωγών γάλακτος και κρέατος  και συγκεκριμένα τα παρακάτω:  

1. Καταβολή, άμεσα της  συνδεδεμένης ενίσχυσης στους αιγοπροβατοτρόφους και 

βοοτρόφους καθώς και  των βιολογικών ενισχύσεων.  

2. Εντατικοί και αυστηροί  έλεγχοι στις εισαγωγές αμνοεριφίων  από τρίτες χώρες ή 

από  χώρες της Ε.Ε. 

3. Διευκόλυνση  των εξαγωγών αμνοεριφίων.  

4. Επαρκής διαθεσιμότητα  κτηνιάτρων στα σφαγεία.  



5. Χορήγηση,  άμεσα  οικονομικής  ενίσχυσης  στους  παραγωγούς  για την αγορά 

ζωοτροφών.  

6. Μέτρα στήριξης των τιμών  και ενίσχυσης της κατανάλωσης.  

7. Επιδότηση των αδιάθετων θηλυκών αμνοεριφίων με σκοπό την ανανέωση των  

κοπαδιών . 

8. Κρατική μέριμνα για την απορρόφηση αδιάθετων αμνοεριφίων από κοινωνικούς 

φορείς ( πχ. στρατός, ευπαθείς ομάδες, άνεργοι και πρόσφυγες).   

9. Αναστολή πληρωμών, για ένα χρόνο, των  δόσεων ρυθμισμένων χρεών,  σε 

τράπεζες,  εφορία  και ασφαλιστικά ταμεία.  

10. Ανάκληση αγωγών  και κατασχέσεων λογαριασμών  για χρέη προς τράπεζες και 

δημόσιο. 

11. Νομοθέτηση  ακατάσχετου πρώτης  κατοικίας  και στάβλων των κτηνο-

πτηνοτρόφων.  

12. Διαγραφή του 80% των δανείων, εγγυηµένων και κόκκινων και ρύθμιση του 

υπολοίπου 20% για 15-20 χρόνια  με σταθερό επιτόκιο 1%. 

13. Κατάργηση του πρόσθετου φόρου ( ΕΝΦΙΑ) στις κτηνοτροφικές –πτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις.   

       

                                                                                      Με τιμή  
 

Ο Πρόεδρος  ΣΕΚ                                                                             Ο Πρόεδρος  ΠΕΚ 
 

Στέργιος Κύρτσος                                                                  
                           Παναγιώτης Πεβερέτος                                                                          
    
       


