
 
 

 
 
 
 
 
 

Τρίτη 16/11/2021 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
Θέμα: Οξυμένα τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Αττικής. Υπάρχει πολιτική 
βούληση για την επιβίωση της κτηνοτροφίας και της αειφορίας στην αττική 
ύπαιθρο; 
 
Όπως μας ενημερώνει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι περιαστικοί κτηνοτρόφοι της αττικής υπαίθρου είναι πολλά και 
κρίσιμα για την επιβίωση του κλάδου. 
  
Στην Αττική υπάρχουν ακόμα και σήμερα 200.000 περίπου αιγοπρόβατα, 3.000 
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, κοτόπουλα-κότες, χοίροι, κουνέλια και άλλα.  Οι 1.800 
περίπου επαγγελματίες αιγοπροβατοτρόφοι  αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα 
περιβάλλον «εχθρικό» για την αγροτική επιχειρηματικότητα. 

 
Όπως είναι γνωστό, η κτηνοτροφία στην Αττική στο παρελθόν ήταν κυρίως 
μετακινούμενη, προσαρμοσμένη στο Αττικό περιβάλλον και στις κλιματικές συνθήκες 
του λεκανοπεδίου και των γύρω ορεινών όγκων, συμβάλλοντας στην αειφορία. 
Δυστυχώς, οι πολιτικές επιλογές των πρόσφατων κυβερνήσεων, χωρίς σεβασμό στο 
περιβάλλον, τσιμεντοποιούν «τα πάντα» και εξαφανίζουν μεγάλες εκτάσεις 
βόσκησης. 
 
Τα κόστη στην κτηνοτροφία είναι δυσανάλογα υψηλά με την κερδοφορία του 
κλάδου, με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι να βρίσκονται στο όριο 
της επιβίωσης. Συγκεκριμένα, η Συντονιστική Ομάδα Εργασίας Κτηνοτρόφων 
επισημαίνει ότι: 
 
Λόγω της έλλειψης βοσκήσιμων εκτάσεων ή κτηνοτροφικών πάρκων, οι κτηνοτρόφοι 
είναι εξαρτημένοι από τις ζωοτροφές του εμπορίου, και εκτεθειμένοι  στις  συνεχείς 
αυξήσεις των τιμών. Το Εθνικό Απόθεμα των άμεσων επιδοτήσεων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατανέμεται με πλήρη αδιαφάνεια, στερώντας 
τα χρήματα από τους πραγματικούς δικαιούχους. Το ελληνικό κράτος εισπράττει 
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απαράδεκτα υψηλό Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρελαίου παρόλο που  το 
πετρέλαιο είναι απολύτως απαραίτητο για την παραγωγή των αγροτοκτηνοτροφικών 
προϊόντων. Επιπλέον, η τιμολόγηση του ρεύματος των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων είναι υπερβολικά υψηλή και πρέπει να μειωθεί καθώς και να 
προσδιοριστεί  χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Η εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων σε 
όλους τους εποπτευόμενους φορείς και επιτροπές του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι επιβεβλημένη, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή στη 
διαδικασία διαβούλευσης για την ΚΓΠ 2021-2027. Οι κτηνοτρόφοι τέλος, ζητούν την 

απόσυρση των ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015 & ΚΥΑ 1217/264725/27.09.2021. 
 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερθέντα στοιχεία, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Τι προτίθεστε να κάνετε για την ενίσχυση της κτηνοτροφικής 
επιχειρηματικότητας στην Αττική; 

 

 Πώς απαντάτε στα οικονομικά αιτήματα του κλάδου των κτηνοτρόφων; 
 

 Γιατί δεν εκπροσωπούνται οι κτηνοτρόφοι στους σχετικούς φορείς και στη 
διαβούλευση που αφορά τον κλάδο τους; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 

 
 




