
 

 

Αζήλα, 16 Ννεκβξίνπ 2020 

ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ 

 
Πξνο ηνλ θ. Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ 

Θέκα: Η θπβέξλεζε επηδνηεί κε 3 εθαη. επξώ ηε κεηάιιαμε ηνπ θνξωλνϊνύ ζηα εθηξνθεία 

γνπλνθόξωλ δώωλ 

 
Σηελ δηο-αλαπάληεηε απφ ηνλ θ. ππνπξγφ εξψηεζή κνπ (162/6.10.2020 θαη 2390/5.12.2019) 
αλέδεημα ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θιάδνπ εθηξνθήο γνπλνθφξσλ δψσλ. Επηπιένλ, επεζήκαλα φηη 
πέξα απφ ην εζηθφ δήηεκα ηεο ζαλάησζεο δψσλ γηα ηε γνχλα ηνπο, ζεκαληηθή είλαη ε απεηιή ηεο 
γνπλνπαξαγσγήο ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαζψο ζηελ θαηεξγαζία 
γνχλαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηνμηθέο θαξθηλνγφλεο νπζίεο πνπ κέζσ ησλ απνβιήησλ ηεο εθηξνθήο ησλ 
δψσλ, δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ. 
 
Σηηο 25/9/2020 ην ΥΠΑΑΤ ελέθξηλε ηε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο (3.000.000,00€) ηξηψλ 
εθαηνκκπξίσλ Επξψ γηα ηελ “θάιπςε δαπάλεο ρνξήγεζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 
minimis) ζηήξημεο ησλ παξαγσγψλ γνπλνθφξσλ δψσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
λφζνπ COVID-19, αδηαθνξψληαο γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ θίλδπλν.  

Γεδνκέλνπ όηη: 
α. Σηηο 6 Ννεκβξίνπ ν ΠΟΥ εμέδσζε αλαθνίλσζε κέζα απφ ηελ νπνία ζπληζηά ηελ αχμεζε ηεο 
επηηήξεζεο ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε δψσλ, ζηνπο νπνίνπο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εθηξνθεία γνπλνθφξσλ δψσλ. Επίζεο, ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα 
απμεζνχλ ηα κέηξα βηναζθάιεηαο θαη βηνπξνζηαζίαο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. 

β. Η Αγγιία, ε Απζηξία, ε Κξναηία, ε Σινβελία, ε Τζερία, ε Βνζλία θαη Εξδεγνβίλε, ε Σεξβία, ην 
Λνπμεκβνχξγν θαη ε Βφξεηα Μαθεδνλία έρνπλ απαγνξεχζεη ηελ εθηξνθή δψσλ ζηηο ρψξεο ηνπο· ε 
Ειβεηία δελ έρεη εθηξνθεία γνπλνθφξσλ δψσλ· επίθεηηαη θιείζηκν ησλ εθηξνθείσλ γνχλαο ζηελ 
Οιιαλδία ην 2021, ζηε Γεξκαλία ην 2022, ζην Βέιγην ην 2023, ζηε Σινβαθία ην 2025· απηέο ηηο κέξεο 
γίλεηαη δηαβνχιεπζε ζηελ Πνισλία γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο γνχλαο ζηε ρψξα. Σπλεπψο, ζπλερίδνληαο 
λα δηαηεξεί εθηξνθεία γνχλαο ε Ειιάδα απνηειεί ζιηβεξή εμαίξεζε ηεο δπηηθήο Επξψπεο. 

γ. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη ειιεληθέο εμαγσγέο γνχλαο βξίζθνληαη ζε δηαξθή πηψζε, έρνληαο 
πέζεη απφ ην 50% θαη επηβαξχλνληαο ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε επηδνηήζεηο, ελψ παξάιιεια 
ην 80% ηνπ ειιεληθνχ ιανχ δηαθσλεί κε ηελ χπαξμε εθηξνθείσλ γνπλνθφξσλ δψσλ ζηε ρψξα.  

Δξωηάηαη ν θ. ππνπξγόο: 

1. Πξνηίζεηαη ε θπβέξλεζε λα ζπληαρζεί κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ηεξκάηηζαλ πξφζθαηα ηελ 

εθηξνθή δψσλ γηα παξαγσγή γνχλαο; Είλαη έηνηκε λα κεξηκλήζεη έηζη ψζηε νη απαζρνινχκελνη λα 

ζηξαθνχλ ζε πγηείο, βηψζηκεο δξαζηεξηφηεηεο;  

2. Έρνπλ γίλεη έγθαηξα νη έιεγρνη γηα πηζαλή χπαξμε κεηαιιαγκέλσλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ Covid-19 ζηα 

ειιεληθά εθηξνθεία γνχλαο; Πνην είλαη ην ζρέδην αληηκεηψπηζεο ζηελ πεξίπησζε απηή; 

Ο Δξωηώλ Βνπιεπηήο 

 

Κξίηωλ Αξζέλεο 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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