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Πξνο ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 
 

 

Θέκα: «Οη θηελνηξόθνη ρξεηάδνληαη άκεζα γελλαία ελίζρπζε ρσξίο απνθιεηζκνύο» 
 

Η αλάξηεζε από ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ 
Μέηξνπ 22 πνπ αθνξά ηελ έθηαθηε ζηήξημε ησλ θηελνηξόθσλ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ην 
θόζηνπο παξαγσγήο, θαηαδεηθλύεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ πξνρεηξόηεηα κε ηελ νπνία 
αληηκεησπίδεη ε θπβέξλεζε ηνλ θηελνηξνθηθό θιάδν πνπ απνηειεί έλα κεγάιν ππιώλα 
ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο ηεο ρώξαο καο. 

Ελώ νη θηελνηξόθνη αληηκεησπίδνπλ όιν ην πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα κηα αύμεζε 
ησλ δσνηξνθώλ θαηά 100%, ε ελίζρπζε πνπ ιακβάλνπλ από ην ελ ιόγσ κέηξνθηάλεη 
γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ δηαηξνθήο ησλ εθηξεθόκελσλ δώσλ ηνπο κεηα βίαο κόλν 
γηα 15 κέξεο! Επηπιένλ, ηα ρξήκαηα απηά, θαζώο δελ είλαη αθαηάζρεηα, είλαη πνιύ 
πηζαλό λα κελ θαηαιήμνπλ ζηηο ηζέπεο ησλ θηελνηξόθσλ θαη λα κελ δηαηεζνύλ άκεζα 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηξνθήο ηνπο. 

Παξάιιεια, έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο θηελνηξόθσλ βξίζθεηαη εθηόο ηεο ελίζρπζεο 
ιόγσ ιαζώλ ηόζν ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ22 όζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη λενεηζεξρόκελνη αγξόηεο κέλνπλ εθηόο ηεο ελίζρπζεο ιόγσ ηνπ όηη 
ιακβάλνληαη ππ’όςε ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2020 θαηά ην νπνίν νη λένη 
αγξόηεο δελ είραλ αθόκε θάλεη ζρεηηθή θνξνινγηθή δήισζε θαη δελ θαιύπηνπλ ην 
θξηηήξην ηνπ ηδίξνπ. 

Όπσο επηζεκαίλεη ζε ζρεηηθή ηνπ αλαθνίλσζε ν Σύλδεζκνο 
Ειιεληθήο Κηελνηξνθίαο (ΣΕΚ) αλάκεζα ζηηο βαζηθόηεξεο αηηίεο απόξξηςεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη : 

Η απόξξηςε ιόγσ εηζνδήκαηνο (2000 επξώ) παξόηη ζύκθσλα κε ηα  θνξνινγηθά ηνπο 
ζηνηρεία δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνύκελν θύθιν εξγαζηώλ. 

Η απόξξηςε ιόγσ πξώηνπ ΚΑΔ πνπ αθνξά γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα, ελώ πθίζηαηαη θαη 
δεύηεξνο ΚΑΔ γηα θηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα, θαηλόκελν πνπ είρε παξνπζηαζηεί θαη ζε 
πξνεγνύκελε ζρεηηθή ελίζρπζε θαη ζα έπξεπε λα είρε δηνξζσζεί. 

Η απόξξηςε ιόγσ ραξαθηεξηζκνύ ηεο αίηεζεο σο «ΕΛΛΙΠΗΣ» ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ν 
ιόγνο, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη θαη ε ζρεηηθή δηόξζσζε. 

 

Δπεηδή νη θηελνηξόθνη αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα εθηξνθήο ησλ δώσλ ηνπο γηα 
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κε ζπλέπεηεο ήδε νξαηέο ζε νιόθιεξε ηελ νηθνλνκία (κείσζε 



εθηξεθόκελσλ δώσλ, κείσζε παξαγόκελνπ γάιαθηνο, αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηπξνθνκηθώλ 
πξντόλησλ θαη ηνπ θξέαηνο). 

Δπεηδή ε πξόζθαηε έθηαθηε ελίζρπζε ησλ θηελνηξόθσλ γηα ηηο δσνηξνθέο απνδείρζεθε 
πεληρξή θαη όρη γηα όινπο 

Δπεηδή νη θηελνηξόθνη επηηέινπο ρξεηάδνληαη άκεζα γελλαία ελίζρπζε ρσξίο απνθιεηζκνύο 

 

Δξσηάηαη ν αξκόδηνο Τπνπξγόο: 

1) ε πνηεο επηπιένλ εληζρύζεηο πξόθεηηαη λα πξνβεί ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ην 
απμεκέλν θόζηνο εθηξνθήο πνπ αληηκεησπίδνπλ όινη νη θηελνηξόθνη ηεο ρώξαο; 

2) Πξόθεηηαη λα θαηαζηήζεη ηελ ελίζρπζε ηνπ Μέηξνπ 22 αθαηάζρεηε; 
3)  ε πνηεο ελέξγεηεο πξόθεηηαη λα πξνβεί ώζηε λα  εμεηαζηνύλ άκεζα νη ελζηάζεηο 

πνπ θαηέζεζαλ νη απνξξηπηόκελνη θηελνηξόθνη ηνπ Μέηξνπ 22; 
4) ε πνηεο ελέξγεηεο πξόθεηηαη λα πξνβεί ώζηε δηνξζσζνύλ ηα ιάζε ηεο 

πξνθήξπμεο ηνπ Μέηξνπ 22 θαη ηεο πιαηθόξκαο ππνδνρήο ηεο αίηεζεο, ώζηε λα 
κεησζεί ζην ειάρηζην ν  αξηζκόο ησλ απνξξηπηόκελσλ θηελνηξόθσλ; 

 

 

Οη Δξσηώληεο Βνπιεπηέο 

 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 

Γεξνβαζίιε Όιγα 

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αδακνπνύινπ Αγγειηθή 

 Αιεμηάδεο Σξύθσλαο 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αζαλαζία (ία) 
Απγέξε Θενδώξα (Γώξα) 

 Απισλίηεο Αιέμαλδξνο - Υξήζηνο 

Βαγελά Άλλα 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βαξεκέλνο Γηώξγνο 

 Βέηηα Καιιηόπε 

 Γθηόιαο Γηάλλεο 

 Γξίηζαο Θεόδσξνο 

 Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα 

Ενπξάξηο Κσλζηαληίλνο 

 Ζγνπκελίδεο Νίθνο 



 Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο - Υαξάιακπνο 

Καζηκάηε Δηξήλε (Νίλα) 
Κάηζεο Μάξηνο 

Καθαληάξε Υαξνύια   
Κόθθαιεο Βαζίιεηνο 

Λάππαο ππξίδσλ  
Μάιακα Κπξηαθή 

 Μακνπιάθεο Υαξάιακπνο  
 Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 

Μπαθαδήκα Φσηεηλή 

 Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

 Μπνπξλνύο Γηάλλεο 

 Ξαλζόο Αλδξέαο 

 Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξηιίδα,  
Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο (άθεο) 

Παπαειηνύ Γηώξγνο 

Πέξθα Θενπίζηε (Πέηε)  
 Πνύινπ Παλαγηνύ (Γηώηα)  

 Ραγθνύζεο Γηάλλεο 

 θνπξιέηεο Παλαγηώηεο (Πάλνο 

 θνύθα Διηζζάβεη (Μπέηηπ) 
 πξκαιέληνο Νίθνο 

 Σδνύθε Μεξόπε 

ΣόιθαοΑγγεινο 

 Φάκειινο σθξάηεο 

 Φίιεο Νίθνο 

 Φσηίνπ Θεαλώ 

Υαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο 

 Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 


