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Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και του lockdown στην
οικονομία»
Κλείνουν τρείς μήνες από το Πάσχα και τέσσερις από την αρχή της
πανδημίας του κορωνοϊου στη χώρα μας, αλλά οι κτηνοτρόφοι και οι
πτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει ακόμη την απαραίτητη, για το ξεπέρασμα των
επιπτώσεων της πανδημίας, στήριξη.
Ενώ λοιπόν έχει διατυπωθεί η ανάγκη της εμπροσθοβαρούς έκτακτης
στήριξης και τα εκτιμούμενα ποσά που απαιτούνται για τη στήριξη αυτών των
τομέων προσδιορίζονται περί τα 90 εκ. ευρώ, με τα 80 εκ. ευρώ από αυτά να
χρειάζονται για τη στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων, η παρατηρούμενη έως
σήμερα απουσία οποιαδήποτε στήριξής τους επιτείνει καθημερινά τον
κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών και των πτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων της χώρας, αλλά και των νοικοκυριών της υπαίθρου.
Επιπροσθέτως, πολύ πρόσφατα, δημοσιεύτηκαν νέα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για την περίοδο 2015-2019 σύμφωνα με τα
οποία σχεδόν το 100% του ελλείμματος των 6 δισ. ευρώ στο εμπορικό
ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών τροφίμων και ζώντων ζώων της χώρας μας
οφείλεται στο κρέας, τα αυγά, το γάλα, τα τυριά και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα. Με τα στοιχεία αυτά αναδεικνύεται η ισχυρή εξάρτηση της χώρας
από την εισαγωγή αυτών των προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για τον
πληθυσμό.
Επειδή από τις μέχρι σήμερα απαντήσεις που λάβαμε στο πλαίσιο του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στις προηγηθείσες Ερωτήσεις μας δεν απαντάται
το συγκεκριμένο θέμα της έκτακτης στήριξης της κτηνοτροφίας και
πτηνοτροφίας
Επειδή η κτηνοτροφία και πτηνοτροφία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
παραγωγής εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα για τη διατροφή μας αλλά δεν
έχουν λάβει οποιασδήποτε στήριξη μέχρι σήμερα,

Επειδή το πλήγμα στον κλάδο από την πανδημία συνοδεύτηκε και από τις
άστοχες δηλώσεις Υπουργών και κυβερνητικών αξιωματούχων που ενέτειναν
τις δυσμενείς επιπτώσεις,
Επειδή η απουσία εμπροσθοβαρούς έκτακτης στήριξης αλλά και η
συνεχιζόμενη απουσία οποιασδήποτε μορφής στήριξης της κτηνοτροφίας και
πτηνοτροφίας βαθαίνει εγκληματικά τον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των
κτηνοτροφικών και των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αλλά και των
νοικοκυριών της υπαίθρου,
Επειδή σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η
παρατηρούμενη ισχυρή εξάρτηση της χώρας την καθιστά και ευάλωτη σε
περιόδους όπως η πρόσφατη υγειονομική κρίση για την κάλυψη των
αναγκών του πληθυσμού σε κρέας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
Επειδή, ταυτόχρονα, δεν σταματούν οι προειδοποιήσεις από όλους τους
μεγάλους διεθνείς οργανισμούς για τους κινδύνους «διατροφικής έλλειψης»
στην παγκόσμια αγορά λόγω της πανδημίας του Covid-19 και του lockdown
στην οικονομία,
Επειδή, εντέλει, η συνεχιζόμενη απουσία οποιασδήποτε μορφής στήριξης της
κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας εγκυμονεί κινδύνους για την περιφερειακή
συνοχή, παραγωγή και απασχόληση,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ώστε να λάβει έκτακτη
στήριξη η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία;
2. Ποια είναι αναλυτικά τα αποτελέσματα εκάστης εκ των
ενεργειών του για την έκτακτη στήριξη του εισοδήματός
τους;
3. Πότε προσδιορίζεται ότι θα υπάρξει απτό αποτέλεσμα στο
εισόδημα των κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων από κάποια
έκτακτη ενίσχυση;
4. Προσδιορίζεται, και αν ναι ποιού ύψους, θα είναι η όποια
έκτακτη ενίσχυση, συγκρινόμενη με τις προσδιορισθείσες
ανάγκες;
5. Έχει μεριμνήσει και με ποια κριτήρια διασφαλίζεται, ώστε
να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να λάβουν την ενίσχυση
όλοι όσοι έχασαν εισόδημα από την πανδημία αλλά και τις
άστοχες
δηλώσεις
Υπουργών
και
κυβερνητικών
αξιωματούχων;
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Συρμαλένιος Νικόλαος
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