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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: Οι κτηνοτρόφοι στην Αττική αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον 

εχθρικό για την αγροτική επιχειρηματικότητα. 

Σε συνέχεια της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης  με ΑΠ1287/27-11-2021 προς τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία παραμένει αναπάντητη, επανερχόμαστε στο ζήτημα της 

περιαστικής Αττικής κτηνοτροφίας.  

Ο κτηνοτροφικός κλάδος στην Αττική αγωνίζεται να επιβιώσει. Οι σαρωτικές ανατιμήσεις 

στην ενέργεια και στα βασικά καταναλωτικά είδη, απειλούν με ολοσχερή καταστροφή τους 

1.800 περίπου επαγγελματίες αιγοπροβατοτρόφους της Αττικής. Μάλιστα, 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 απαράδεκτα υψηλό Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρελαίου 
παρόλο που  το πετρέλαιο είναι απολύτως απαραίτητο για την παραγωγή των 
αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.  
 
Επιπλέον, η τιμολόγηση στο ρεύμα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υπερβολικά 
υψηλή και πρέπει να μειωθεί και να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής.  
 
Η εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι επιβεβλημένη, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή 
στη διαδικασία διαβούλευσης για την ΚΓΠ 2021-2027.  
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Οι κτηνοτρόφοι τέλος, ζητούν την απόσυρση των ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015 & ΚΥΑ 
1217/264725/27.09.2021. 
 
Κρίνουμε ότι τα αιτήματα των κτηνοτρόφων Αττικής είναι δίκαια, και βάσει όλων των 

προαναφερθέντων,  

Ερωτάται ο υπουργός: 

 

 Πώς θα ενισχύσετε  την κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα στην Αττική; 
 

 

 Θα προχωρήσετε σε μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των 
κτηνοτροφικών μονάδων με θέσπιση ειδικών τιμολογίων και κατάργηση της ρήτρας 
αναπροσαρμογής; 
 

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

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 

Μαρία Απατζίδη 
 

 




