
 

Αθήνα, 04/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Θέμα: «Ανάγκη παροχής διευκρινίσεων για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 

κτηνοτρόφων»  

Η πανδημία του κορονοϊού εκτός από τον αγροτικό τομέα έχει πλήξει σοβαρά και την 

κτηνοτροφία της χώρας μας.  

Γι’ αυτό και οι κτηνοτρόφοι έχοντας οδηγηθεί στην απόγνωση καθώς βλέπουν τα 

προβλήματα τους να διογκώνονται καθημερινά και το αρμόδιο Υπουργείο να μην 

ανταποκρίνεται επαρκώς στα δίκαια αιτήματά τους για στήριξη, καθώς βρισκόμαστε σε μια 

ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και πρέπει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής της χώρας μας να 

στηριχθεί, με κραυγή αγωνίας ζητούν διευκρινίσεις από το Υπουργείο για την έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση που αναμένεται να λάβουν. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης για την ίδια την 

επιβίωση των κτηνοτρόφων,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποια είναι η ακριβής διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων μέσω του Προσωρινού 

Πλαισίου Στήριξης της Ε.Ε. που πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να δοθεί η ενίσχυση 

στους κτηνοτρόφους; 

2. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα; Έχει γίνει το αίτημα της χώρας μας στην 

αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

3. Αν ναι πότε; 

4. Αν όχι γιατί δεν έχει υποβληθεί ακόμη και πότε αναμένεται να συμβεί αυτό; 

5. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα από την Ε.Ε., τι χρόνος απαιτείται μέχρι την πίστωση του 

ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αιγοπροβατοτρόφων; 

6. Πως σχεδιάζει το Υπουργείο να καταθέσουν τα αιτήματα για ενίσχυσει οι 
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κτηνοτρόφοι; Μέσω ηλεκτρονικής διαδικασάις και πλατφόρμας; Μέσω τοπικών 

συλλόγων; Μέσω Δήμων; Με κάποιον άλλο τρόπο; 

7. Αν δημιουργηθεί ηλεκτρονική φόρμα, πόσο χρονικό διάστημα θα είναι ανοικτή αυτή η 

φόρμα κατάθεσης αιτήσεων;  

8. Πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουν λάβει την ενίσχυση οι 

κτηνοτρόφοι; 

9. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης και θωράκισης του κλάδου προτίθεται να λάβει με 

ανοικτό το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος κορονοϊού;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




