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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βορίδη
Μαυρουδή.
ΘΕΜΑ: «Μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας».
Η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους επαγγελματικούς κλάδους που
παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες. Η απόλυτη σύνδεση της με
ζωντανούς οργανισμούς, καθιστά την κτηνοτροφία ένα εξαιρετικά δύσκολό
επάγγελμα στην άσκηση του, με όσα αυτό συνεπάγεται για

τους

επαγγελματίες του κλάδου. Η φύση του επαγγέλματος καθιστά πολύ δύσκολή
την προσαρμογή σε νέα δεδομένα και αλλαγή συνθηκών. Ο κτηνοτρόφος είναι
απαραίτητο να εξασκεί το επάγγελμα του 24 ώρες καθημερινά, 7 ημέρες την
εβδομάδα και 12 μήνες το χρόνο.
Η εκτροφή των ζώων στοχεύει στην εξασφάλιση του εισοδήματος στον
κτηνοτρόφο και παράλληλα συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγή προϊόντων
υψηλής διατροφικής αξίας. Τα προϊόντα της κτηνοτροφίας καλύπτουν τις
βασικές διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού, ενώ η επάρκεια και η ποιότητα
τους συνδέεται άμεσα με την υγεία και την αποδοτικότητα κάθε λαού.
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι
αρκετά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να δίνουν έναν μεγάλο αγώνα
στήριξης του επαγγέλματος και προσωπικής τους επιβίωσης. Τα τελευταία
γεγονότα, με τις αναταράξεις που φέρουν μαζί τους σε όλους τους τομείς της
κοινωνίας και της οικονομίας, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και τον εν λόγω
κλάδο.
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Επειδή, ήδη στην αγορά εμφανίζεται μειωμένη ζήτηση, με τις τιμές στα
αμνοερίφια να φτάνουν στα 4 ευρώ το κιλό.
Επειδή, από καιρό παρατηρείται μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στους
επαγγελματίες κτηνοτρόφους.
Επειδή, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να κάνουν παύση ή
αναστολή εργασιών.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Υπάρχει

σχεδιασμός

από

το

Υπουργείο

για

την

ανάληψη

πρωτοβουλίας σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς ενόψει της περιόδου
του Πάσχα, οπότε και υπάρχει η μεγαλύτερη κατανάλωση των
κτηνοτροφικών προϊόντων;
2. Βρίσκεται στις προθέσεις του Υπουργείου να δοθεί προτεραιότητα στα
ελληνικά αμνοερίφια και έπειτα, αν υπάρχει ζήτηση, στα εισαγόμενα;
3. Εξετάζεται από πλευράς του Υπουργείου το ενδεχόμενο να ενταχθούνε
οι κτηνοτρόφοι στους επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται από
τις τελευταίες εξελίξεις με την εξάπλωση του κορονοϊού;

Ο ερωτών Βουλευτής
Διονύσης Σταμενίτης

