Αθήνα, 10/2/2022
Αρ.Πρωτ.: 22

Προς:
1. Πρωθυπουργό
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
2. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξη
& Τροφίμων
κ. Κων/νο Γεωργαντά
3. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
κ. Σίμο Κεδίκογλου
4. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
κ. Γεώργιο Στύλιο
5. Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
6. Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Θέμα: Προτάσεις για άμεσα μέτρα ενίσχυσης κτηνοτρόφων και αγροτών για την

αντιμετώπιση της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής

Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιµου Κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια της επιστολής από 27/1/2022, που σας είχαµε αποστείλει, µε θέµα « Η
κτηνοτροφία µπροστά στην καταστροφή», σας αποστέλλουµε τις προτάσεις του
Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) για τα άµεσα µέτρα που κρίνουµε αναγκαία,
για την αντιµετώπιση της επερχόµενης καταστροφής από τα τεράστια προβλήµατα που
συσσωρεύτηκαν στον πρωτογενή τοµέα της χώρας µας.
Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αντιµετώπιση του κόστους παραγωγής (Ζωοτροφές,
Ενέργεια, Αναλώσιµα κλπ) είναι η καταβολή άµεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς:
• 200 ευρώ ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα παραγωγής κρέατος.
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•

20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, που οι εκμεταλλεύσεις τους παρέδωσαν το
2021, 5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριμένα τυροκομεία, 2.500 κιλά για τις
αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκμεταλλεύσεις
δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθμό αρνο-κάτσικων για
σφαγή.

•

Για την χοιροτροφία, που πρόσφατα δόθηκε κορωνοεπίδομα 12 εκατ. ευρώ, και
επειδή πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί μεγάλη πίεση στην αγορά, να
δοθούν επί πλέον:
o 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση
o 70 ευρώ ανά χοιρομητέρα

•

Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης
και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για
τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Επί πλέον του κόστους παραγωγής, χιλιάδες κτηνοτρόφοι λαµβάνουν καθηµερινά εξώδικα
και διαταγές πληρωµής για χρέη προς Τράπεζες µε απειλές πλειστηριασµών και
κατασχέσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Είναι απαραίτητος ο άµεσος περιορισµός
των Τραπεζικών χρεών κατά 80% και η ευνοϊκή ρύθµιση των υπολοίπων µετά από µια
υπερδεκαετή περίοδο της κρίσης.
Οι άµεσες ενισχύσεις των παραγωγών για την αντιµετώπιση του κόστους παραγωγής
και η άµεση ευνοϊκή ρύθµιση των Τραπεζικών χρεών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση
αποφυγής κατάστασης ασφυξίας στον πρωτογενή τοµέα.

2
Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας: Αθήνα, Μάρνη 34 10432
e-mail: sek.ktinotrofia@gmail.com Τηλ. /fax: 210 5237919

