
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

             
 
                                                                                                               

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524 

 
 Αθήνα, 2-4-2021 
 Αριθμ. Πρωτ.: 289/63550 

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 

ΘΕΜΑ:               «Μειωμένη παραγωγή γάλακτος και ζημιές σε ζωικό και πάγιο κεφάλαιο 
από το καιρικό φαινόμενο ‘‘ΜΗΔΕΙΑ’’ στους κτηνοτρόφους της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας»  

 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 4391/20-2-2021 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, 
σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
ΕΛ.Γ.Α. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., εξαιρούνται από την 
ασφαλιστική κάλυψη οι επιπτώσεις στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή 
οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής περιόδου εξαιτίας της επίδρασης των 

ασφαλιζόμενων κινδύνων. Ως εκ τούτου, η μειωμένη παραγωγή γάλακτος λόγω του καιρικού 

φαινομένου “ΜΗΔΕΙΑ” (16-18/2/2021) δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. 
Ωστόσο, η εν λόγω μείωση της παραγωγής θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα 
χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Ένας εκ των βασικών όρων, είναι η 

παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος, σε επίπεδο Νομού, σε 
ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με 
βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ και 
δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, βεβαίως, η μειωμένη 
παραγωγή να είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης.    
 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος 
ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας: 
 
 υπήρξαν ελάχιστα αιτήματα για ζημιές σε μελισσοσμήνη. Για τις ζημιές αυτές ο ΕΛΓΑ έχει 

ολοκληρώσει το έργο των εκτιμήσεων, αναμένεται να κοινοποιηθούν τα σχετικά πορίσματα 
και στη συνέχεια θα καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις. 
 

 έχουν υποβληθεί εκ μέρους των παραγωγών ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο (αρμοδιότητας 
ΚΟΕ), που αφορούν σε εξοπλισμό, στάβλους, σταβλοϋπόστεγα, θερμοκήπια, αποθήκες 
κ.λπ. Για τις εν λόγω ζημιές οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. πρόκειται να προβούν 
στους σχετικούς ελέγχους, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω 
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Κανονισμού, και, βεβαίως, μετά την έγκριση του σχετικού προγράμματος από τα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών) θα 
καταβληθούν οι σχετικές ενισχύσεις στους δικαιούχους αγρότες μέσω του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.  

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι, σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία 
“ΜΗΔΕΙΑ” στις διάφορες περιοχές της χώρας όπου εκδηλώθηκε το εν λόγω καιρικό 
φαινόμενο, η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έχει 
ξεκινήσει τις κάτωθι ενέργειες: 

1ον) Θα εφαρμοστεί πλήρως η προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αποζημίωσης Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου, τόσο για την εκτίμησή των ζημιών, όσο και 
για την καταβολή των αποζημιώσεων. Ειδικότερα, στις 23 Φεβρουαρίου του 2021 άνοιξε 
επισήμως η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς, η οποία και ολοκληρώθηκε.  

2ον) Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. στις περιοχές που 
προκλήθηκαν οι ζημιές από το καιρικό φαινόμενο «ΜΗΔΕΙΑ», διενήργησαν τις σχετικές 
αυτοψίες και προσδιόρισαν ποιες περιοχές και ποιες καλλιέργειες έχουν πληγεί σε στάδιο 

ασφαλιστικά καλυπτόμενο, βάσει των Κανονισμών Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και 
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. Οι ζημιές που αφορούν στη φυτική παραγωγή, εντοπίζονται 
σε πρώιμες ποικιλίες καλλιεργειών με νεκταρίνια, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, 
αμύγδαλα, καθώς και σε καλλιέργειες σιτηρών, ελαιοκράμβης, ψυχανθών και κηπευτικών.  

3ον) Tα εκτιμητικά κλιμάκια του ΕΛ.Γ.Α. δραστηριοποιήθηκαν άμεσα για τις καλλιέργειες 
που χρήζουν άμεσης εκτίμησης (κηπευτικά) και, ακολούθως, για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες για τις οποίες έχει επίσης ξεκινήσει το έργο των εκτιμήσεων.  

4ον) Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 αμέσως μετά την 
πληρωμή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς των αγροτών και κτηνοτρόφων για το έτος 
2020-2021, διότι οι ζημίες πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2021 και η αποζημίωσή 
τους επιτρέπεται μόνον με τα έσοδα της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς για το έτος αυτό. 
Για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις οι 
οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία αποτύπωσης και κοστολόγησης, όπως ακριβώς ακολουθήθηκε 
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ».  

Ειδικότερα:  

1) Κλιμάκια των ελεγκτών του ΕΛ.Γ.Α., σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των Περιφερειών, 
αποτυπώνουν την έκταση των ζημιών των καλλιεργειών που, όπως προαναφέρθηκε, δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής, καθώς και των ζημιών 
που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ζωικού Κεφαλαίου και θα συντάξουν 
εκτιμητικές εκθέσεις.   

2) Ακολούθως, θα υποβληθεί αίτημα στην Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ύψος της 
αποζημίωσης και τον χρόνο καταβολής της στους δικαιούχους.  

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μετά την εμπειρία της διαχείρισης των 
ζημιών του μεσογειακού κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ", τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
και Οικονομικών και ο ΕΛ.Γ.Α., σε στενή συνεργασία, διαμόρφωσαν το νομοσχέδιο με τίτλο 
"ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ", το οποίο εισήχθη στη Βουλή προς συζήτηση και 
έγκριση. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, διαλαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου οι αποζημιώσεις 
να καταβάλλονται άμεσα στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους με ταχύτατες 
διαδικασίες και πέραν των χρονοβόρων καθυστερήσεων του Κανονισμού Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων. Επίσης, στο εν λόγω νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται στις 
αποζημιώσεις και οι καλλιέργειες που ανήκουν σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι 
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οποίοι θα αποζημιώνονται μέχρι ποσοστού 50% από την αποζημίωση την οποία θα 
λαμβάνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.  

Η στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και του ΕΛ.Γ.Α. με την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη, και άλλων στελεχών της Κυβέρνησης, επιτρέπει να αντιμετωπίζονται 
με αξιοπιστία, αμεσότητα και ταχύτητα οι ανάγκες αποζημιώσεων στους αγρότες και 
κτηνοτρόφους, οι οποίες προκύπτουν μετά από τις καταστρεπτικές συνέπειες ακραίων 
καιρικών φαινομένων. 

Υλοποίηση Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 για την προώθηση της 
κτηνοτροφίας 

Η προώθηση της κτηνοτροφίας είναι μία από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτυπώθηκε τόσο στο σχέδιο 
Στρατηγικής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020, 
όσο και στο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Πρόγραμμα.  

Ως βασικός στόχος για την ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας τέθηκε η στήριξη σε 
«Αγρο-διατροφικά προϊόντα που έως σήμερα διαμορφώνουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 
(κυρίως κτηνοτροφικά ή που επηρεάζουν την κτηνοτροφία)», με στόχο κυρίως την αύξηση 
της εγχώριας παραγωγής ή/και την αντικατάσταση των εισαγόμενων προϊόντων με συναφή 
ανταγωνιστικότερα (ποιότητα, χαμηλό κόστος) εγχώρια προϊόντα.  

Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020 έχει ιεραρχήσει υψηλά 
στις επιλογές της τη μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών στον 
αγροτικό τομέα σε θετικό, θέτοντας έναν διττό στόχο:  

1) Να παρέμβει για να διατηρήσει ή/και βελτιώσει τα θετικά οφέλη από την αύξηση των 
εξαγωγών των αγρο-διατροφικών προϊόντων που ήδη εξάγονται και έχουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 

Η στόχευση για την κατηγορία αυτών των αγροτικών προϊόντων αφορά σε όλο το αγρο-
διατροφικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτροφικών προϊόντων. Τα εγχώρια 
παραγόμενα αγρο-διατροφικά προϊόντα (κυρίως προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας) έχουν 
ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα αναδειχθούν μέσω: 

α) της παραγωγής ανταγωνιστικού (ποιότητα, κόστος, εμφάνιση, ιδιαιτερότητα κ.λπ.) 
αγροτικού προϊόντος, με σταθερά και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά και ποσότητες, οι 
οποίες θα ικανοποιούν τη διεθνή και εσωτερική αγορά και θα διατηρούν την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας τους εντός της χώρας,  

β) της διαφοροποίησης προς νέα και καινοτόμα αγροτικά προϊόντα, τα οποία απαιτούν οι 
καταναλωτές στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.  

γ) της διείσδυσης στις διεθνείς αγορές και της διεκδίκησης μεγαλύτερου μεριδίου αυτών. 

Οι παρεμβάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου υλοποιούνται σε συνέργεια με τις 
δράσεις των συνολικότερων εθνικών επιλογών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, την προώθηση των εξαγωγών και τη δημιουργία ελληνικού “brand name”. 

2) Να αυξήσει την παραγωγικότητα των προϊόντων που διαμορφώνουν αρνητικά το εμπορικό 
ισοζύγιο, δημιουργώντας μία σχετική εσωτερική αυτάρκεια, αλλά και ενισχύοντας με τις 

κατάλληλες δράσεις τις προϋποθέσεις αντικατάστασης των εισαγόμενων προϊόντων με 
ανταγωνιστικότερα (κόστους, ποιότητας και εμφάνισης εγχώριων προϊόντων).  

Για την κατηγορία των προϊόντων αυτών που αφορά κυρίως συγκεκριμένα κτηνοτροφικά 
προϊόντα (κυρίως βόειο και χοιρινό κρέας, καθώς και αγελαδινό γάλα) ή προϊόντα που 
συνδέονται άμεσα με την κτηνοτροφία (ζωοτροφές), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων παρεμβαίνει με μία ευρύτατη δέσμη δράσεων, τόσο στις κτηνοτροφικές και 
μεικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όσο και στη μεταποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων.  

Επιπλέον, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση του διαρθρωτικού προβλήματος της 
ηλικιακής σύνθεσης του γεωργο-κτηνοτροφικού τομέα με την παροχή κινήτρων στο μέτρο 
των νέων γεωργών, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί δύο φορές, κατά προτεραιότητα, σε νέους 
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αγροτικών ή μη περιοχών που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
αλλά και με την επαγγελματική τους κατάρτιση μέσω του συστήματος συμβουλών (μέτρο 
γεωργικών συμβουλών) που θα τους υποστηρίζει. Στο μέτρο των νέων γεωργών έχουν ενταχθεί 
16.000 δικαιούχοι με πόρους πάνω από 300 εκατ. €, με αυξημένα ποσά ενίσχυσης έναντι 
λοιπών δικαιούχων για τους νέους γεωργούς που θα συμμετάσχουν σε επενδυτικά 
προγράμματα. Το μέτρο επαγγελματικής κατάρτισης έχει προκηρυχθεί με διαθέσιμους 
πόρους πάνω από 20 εκατ. ευρώ. 

Περαιτέρω, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις όσον αφορά στην έμμεση μείωση του κόστους, 
παρέχοντας κίνητρα κυρίως για: 

 εκσυγχρονισμούς γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις μονάδων 
στο μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης, που έχει ήδη προκηρυχθεί με 316 εκατ. € και έχουν 
υπερεδεσμευθεί επιπλέον πόροι ύψους 300 εκατ. €, και της Μεταποίησης, που έχει 
επίσης προκηρυχθεί με 150 εκατ. € για επενδύσεις άνω των 600 χιλ. € και έχουν 
υπερδεσμευθεί επιπλέον 300 εκατ. € για εντάξεις έργων, αντίστοιχα, 

 παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε να μειωθεί το υψηλό κόστος 
ενέργειας μέσω του μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης, που έχει ήδη προκηρυχθεί, 

 συλλογική χρήση και επεξεργασία των αποβλήτων των γεωργο-κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, μέσω του συνδυασμού των μέτρων Ομάδες Παραγωγών και Σχέδια 
Βελτίωσης, 

 τυπικές και άτυπες συνεργασίες, όπως είναι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών, τα 
συνεργατικά σχήματα, οι επιχειρησιακές ομάδες, μέσω του μέτρου των Ομάδων 
Παραγωγών, που έχει ήδη προκηρυχθεί με 25 εκατ. € και του μέτρου της Συνεργασίας, 
που επίσης έχει προκηρυχθεί με 64 εκατ. €. 

 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι έχουν σχεδιαστεί γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, όπως οι 
δράσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία, που έχει ήδη προκηρυχθεί με 218 εκατ. €, και για 
τη διατήρηση των εγχώριων φυλών, που επίσης έχει προκηρυχθεί με 38 εκατ. €.  

Προτεραιότητα, επίσης, δίνεται στις καλλιέργειες που δίνουν μεγάλη δυνατότητα 
υποκατάστασης εισαγωγών, λόγω υψηλής τιμής εισαγωγής, όπως οι ζωοτροφές, ή λόγω της 
δυνατότητας ανταγωνιστικής παραγωγής τους στην Ελλάδα (π.χ. κτηνοτροφικά ψυχανθή 
κ.λπ.).  

Παράλληλα, έχει επισημανθεί η σημασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην παραγωγή 
τοπικών-ποιοτικών γεωργικών προϊόντων στις ορεινές - ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης 
και των τοπικών φυλών ζωικού κεφαλαίου στην ενίσχυση του δυναμικού προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος και στις ασθένειες. 

Κατά τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, θα περιληφθούν αντίστοιχες 
δράσεις στο υπό κατάρτιση Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027, δεδομένης της 
σημαντικής αναπτυξιακής τους συμβολής. 

 
Ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο των συνδεδεμένων ενισχύσεων 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη της κτηνοτροφίας 
λαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

κτηνοτροφίας, τη βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και την αναβάθμιση των 
υποδομών τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Τομέας Πτηνοτροφίας – Χοιροτροφίας. 

Τόσο ο τομέας της πτηνοτροφίας, όσο και αυτός της χοιροτροφίας, εντάσσονται, ως 
επιλέξιμες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020, αλλά και σε αυτό του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 
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τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφερειακή και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας-σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄117). 
 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύονται στο πλαίσιο των εξής μέτρων: 

 Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας». 

 Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού 
(Σχέδια Βελτίωσης)».  

 Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς». 

 Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». 

 Μέτρο 9. «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας». 

2. Τομέας Αιγοπροβατοτροφίας 

Σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κεφαλαίου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
639/2014 της Επιτροπής, προβλέπεται η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
πρόβειου και αίγειου κρέατος μέχρι και το 2020.  
Σκοπός της εν λόγω συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι η διατήρηση της εγχώριας παραγωγής 
του πρόβειου και αίγειου κρέατος στα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής.  
Ο τομέας της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας συμπεριλαμβάνεται από το 2015 στο καθεστώς 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ, εξασφαλίζοντας 
μία επιπλέον στήριξη πέραν της Βασικής Ενίσχυσης.  
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσπαθώντας να συμβάλει ακόμη 
περισσότερο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των κτηνοτρόφων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα τελευταία χρόνια η τιμή του γάλακτος βαίνει μειούμενη, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές των 
ζωοτροφών και της ενέργειας αυξάνονται, ανακοίνωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η 
Αυγούστου του 2016, δυνάμει του άρθρου 53 (6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 
την απόφαση της Ελλάδας να εφαρμοστεί το μέτρο της συνδεδεμένης στήριξης ενιαία στις 
ορεινές και πεδινές περιοχές σε όλη τη χώρα.  
Έτσι, από το έτος 2017 και μετά, η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της 
αιγοπροβατοτροφίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
θεσπίστηκαν με τις αριθ. 1629/64708 (Β΄2217/21.06.2017), 328/53481 
(Β΄1359/19.04.2018) και 165/57052 (Β΄1077/01.04.2019) Υπουργικές Αποφάσεις. 
Ειδικότερα, για κάθε έτος, από το 2017 έως το 2020, οι προϋπολογισμοί της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης που αφορούν στην αιγοπροβατοτροφία, περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα: 
 
«Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης των παραγωγών προβείου & αιγείου κρέατος για τα έτη 
2017-2020» 
 

 Έτος ενίσχυσης 

 2017 2018 2019 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (€) 
50.978.015€ 50.429.165€ 55.228.458€ 55.228.458€ 

Ανά επιλέξιμο ζώο 9,7 € 9,35 € 10,65 €  

 
Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης πρόβειου και αίγειου 
κρέατος είναι αυξημένος για τα έτη 2019 και 2020 κατά 5.000.000 € σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές. 
Επίσης, σημειώνεται ότι, από το 2017, μειώθηκε το ελάχιστο όριο παραγωγής που πρέπει να 
παραδώσει στη μεταποίηση ο κτηνοτρόφος, προκειμένου να λάβει την οικονομική ενίσχυση, 
από 120 σε 100 κιλά γάλακτος ανά επιλέξιμο ζώο, γεγονός το οποίο αυξάνει τον αριθμό των 
επιλέξιμων ζώων και, ως εκ τούτου, τη χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση ανά κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση.  
Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 
και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον τομέα, ιδιαίτερα την περίοδο του Πάσχα, το 
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στήριξε άμεσα και έμπρακτα τους 
κτηνοτρόφους με κάθε πρόσφορο μέσο. Ως εκ τούτου, υπεγράφη πιο γρήγορα από κάθε 
άλλη χρονιά η αριθ. 134/98263/07.04.2020 (Β΄1268/09.04.2020) σχετική ΥΑ 
καθορισμού του ύψους της εν λόγω ενίσχυσης στα 10,65 € ανά επιλέξιμο ζώο για το έτος 
2019. 
 
3.  Τομέας Βοοτροφίας 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη στήριξη και ενίσχυση του τομέα 
του βόειου κρέατος, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της εθνικής νομοθεσίας (αριθ. 
615/52353/12-05-2015 ΥΑ και αριθ. 1639/65123/15-06-2017 ΥΑ), χορηγεί συνδεδεμένη 
ενίσχυση τόσο για τη διατήρηση της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος στα τρέχοντα 
επίπεδα, όσο και για την αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας μας, με 
σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.  
Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιμο ζώο στους δικαιούχους 
παραγωγούς από το 2015 και έχει ισχύ μέχρι και το 2020. Ειδικότερα, για τα έτη ενίσχυσης 
2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων και το ποσό 
ενίσχυσης ανά ζώο, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα: 

«Συνδεδεμένη ενίσχυση βοείου κρέατος για τα έτη 2015-2020». 

* Βάσει της αριθ. 615/52353/12-05-2015 ΥΑ 

** Βάσει της αριθ. 1639/65123/15-06-2017 ΥΑ     
 
Το 2020, για τη στήριξη των βοοτρόφων, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνει ο 
πρωτογενής τομέας εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, υπεγράφη η αριθ. 164/121146/12-5-
2020 (Β΄1817) ΥΑ, για το έτος ενίσχυσης 2019, περί καθορισμού του ύψους της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βόειο κρέας, το ποσό της οποίας καθορίστηκε στα 156,2€ 
ανά επιλέξιμο ζώο.  
Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της ενίσχυσης ανά έτος έχει καθοριστεί βάσει των 
διατάξεων της αριθ. 1639/65123/15-06-2017 ΥΑ. Ειδικότερα, ο συνολικός 
προϋπολογισμός για το έτος ενίσχυσης 2020, που θα χορηγηθεί το έτος 2021 στους 
δικαιούχους παραγωγούς, παραμένει ίδιος με αυτόν του έτους ενίσχυσης 2019 και 
ανέρχεται σε 35.558.453 €.  
 
4. Τομέας Μελισσοκομίας  
Ο κλάδος της μελισσοκομίας είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας και για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αναφορικά με τη στήριξη του κλάδου, είναι η ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας των 
μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της χώρας και η παραγωγή ανταγωνιστικών 
μελισσοκομικών προϊόντων. Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω, αξιοποιούνται θεσμικά 
και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα κονδύλια, τα οποία προέρχονται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική χρηματοδότηση.  
 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/ζώο) 

2015* 
24.500.000 142.527 

171,8 

2016* 
24.211.569 169.462 

140,0 

2017** 
36.336.635 188.582 

192,5 

2018** 
35.945.420 210.121 

171,0 

2019** 
35.558.453 227.560 

156,2 

2020** 
35.558.453  

 



 - 7 - 

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα, ώστε να ενισχυθεί ο τομέας 
της μελισσοκομίας, είναι τα εξής: 
 

 Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας για την τριετία 2020-2022 

Σε επίπεδο χώρας, προβλέπεται η υλοποίηση του εθνικού προγράμματος για τη βελτίωση 
της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (Εθνικό Μελισσοκομικό 
Πρόγραμμα), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Συμβουλίου (άρθρα 
55-57), του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1366 της Επιτροπής και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1368 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο του εν λόγω 
προγράμματος, είναι σε ισχύ η αριθ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄4871) ΚΥΑ με θέμα 
«Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022». Για την 
υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, έχει εγκριθεί συνολική ενίσχυση, ύψους 
19.415.026,00 € (6.471.734 € για το πρόγραμμα 2020, 6.474.584 € για το πρόγραμμα 
2021 και 6.468.708 € για το πρόγραμμα 2022), η οποία χρηματοδοτείται κατά 50% από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 50% από Εθνικούς πόρους.  
 

 Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της 
μελισσοκομίας 

Με το εν λόγω πρόγραμμα, υλοποιούνται μέτρα στήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και 
αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών παραδοσιακών μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, να 
αναπτυχθεί η τοπική παραγωγή μελιού, να μειωθεί το αυξημένο κόστος παραγωγής, να 
ενισχυθεί η τοπική μεταποιητική δραστηριότητα με προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής ασφάλειας και να διατηρηθεί το μοναδικό ιδιαίτερο περιβάλλον των μικρών 
νησιών. 
Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.800.000 € ετησίως και κάθε 
μελισσοκόμος μπορεί να ενισχυθεί έως 12 € ανά κατεχόμενη κυψέλη. Το συνολικό 
διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.150.000 €, ενώ το ποσό της 
συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 650.000 € ετησίως. 
 
Αναφορικά με το κόστος των ζωοτροφών, επισημαίνεται ότι η στήριξη της κτηνοτροφίας, ως 
βασικής στρατηγικής επιλογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αποτυπώθηκε και στις εθνικές επιλογές που ελήφθησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
Κ.Γ.Π. 2015. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον πυλώνα 1 των Άμεσων Ενισχύσεων, 
αποφασίστηκε η στήριξη της κτηνοτροφίας με παρεμβάσεις στο κόστος των ζωοτροφών. Στην 
κατεύθυνση αυτή, εντάσσεται η επιλογή για χορήγηση συνδεδεμένης –με την παραγωγή- 
ενίσχυσης σε Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή και Σανοδοτικά Ψυχανθή (μηδική και 
τριφύλλι). Συγκεκριμένα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, η ελληνική 
κτηνοτροφία υποστηρίζεται με τη χορήγηση των ακόλουθων συνδεδεμένων ενισχύσεων: 

I. συνδεδεμένη ενίσχυση στα Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή (καρποδοτικά), με 
προϋπολογισμό 6.684.367 € για το έτος ενίσχυσης 2020 που διαμορφώθηκε σε 
78,55 ευρώ/ha και 

II. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή, με προϋπολογισμό 
25.256.552 € για το έτος ενίσχυσης 2020 που διαμορφώθηκε σε 126,23 ευρώ /ha. 

ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης 
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΡΤΕΜΙΣ», συγκεντρώνει στοιχεία για την παραγωγή γάλακτος 
στην ελληνική Επικράτεια. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία παραγωγής 
γάλακτος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αντίστοιχα όλης της Επικράτειας κατά τους μήνες 
Δεκέμβριο 2019, Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020 και τα αντίστοιχα στοιχεία περιόδου 
Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.  
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Τα στοιχεία που αφορούν στον Ιανουάριο του 2021, είναι ελλιπή, δεδομένου ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις. 
Ολοκληρωμένα στοιχεία για την περίοδο της κακοκαιρίας αναμένονται μετά τις 31 Μαρτίου 
του 2021. 

 

Πίνακας 1. Παραγωγή γάλακτος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ 2019 - Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος*

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 31 30 33 35 18

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 222 219 222 216 167

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg) 8.028.631 8.311.894 8.138.688 7.804.353 5.658.513

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/kg) 0,3922 0,3904 0,3897 0,3964 0,4014

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ (€/kg) 0,0429 0,0395 0,0414 0,0416 0,0404

ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ 2019 - Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος*

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 65 65 71 64 22

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 554 713 892 563 246

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg) 1.202.836 1.701.971 2.189.772 1.239.984 543.770

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/kg) 0,5957 0,5851 0,5722 0,6177 0,6157

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ (€/kg) 0,0877 0,0687 0,0624 0,0665 0,0624

ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ 2019 - Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος*

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 87 91 96 84 28

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3.082 3.688 4.197 3.197 899

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg) 11.421.790 15.845.106 17.603.058 12.084.883 4.653.828

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/kg) 0,8748 0,8724 0,8703 0,9628 0,9642

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ (€/kg) 0,0679 0,0451 0,0447 0,0462 0,0478

* Ελλιπή στοιχεία. Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις.

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΔΙΝΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΒΕΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

* Ελλιπή στοιχεία. Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις.

* Ελλιπή στοιχεία. Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις.
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Πίνακας 2. Παραγωγή γάλακτος στην Επικράτεια 

 

Εκ των ανωτέρω, γίνεται εμφανές ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
εξετάζει ενδελεχώς τις επιπτώσεις και τις ασυμμετρίες που προκαλούνται στον πρωτογενή 
τομέα από τις καταστρεπτικές συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως, στην 
προκειμένη περίπτωση, είναι το καιρικό φαινόμενο «ΜΗΔΕΙΑ», και στηρίζει εμπράκτως 
όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά με 
στοχευμένη λήψη μέτρων σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει και διασφαλίζοντας ότι όλοι 
οι πληγέντες Έλληνες παραγωγοί θα τύχουν της πολύτιμης συνδρομής της Κυβέρνησης, 
προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία. 

  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 

    ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλο 

ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ 2019 - Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος*

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 214 210 213 215 117

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.247 2.237 2.230 2.153 1.212

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg) 52.576.641 54.592.491 53.168.528 54.286.480 35.383.699

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/kg) 0,3702 0,3702 0,3705 0,3737 0,3930

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ (€/kg) 0,0709 0,0717 0,0716 0,0783 0,0500

ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ 2019 - Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος*

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 349 416 483 363 168

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.850 4.190 5.525 3.131 1.667

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg) 4.281.498 7.654.005 10.478.931 4.762.977 3.130.042

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/kg) 0,5432 0,5273 0,5217 0,5729 0,5666

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ (€/kg) 0,0936 0,0730 0,0689 0,0756 0,0550

ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ 2019 - Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος*

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 599 669 702 587 270

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 18.244 23.137 27.710 19.705 7.452

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg) 45.265.297 66.210.833 77.292.683 49.030.463 22.097.041

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/kg) 0,8274 0,8208 0,8169 0,8864 0,8894

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ (€/kg) 0,0814 0,0639 0,0635 0,0788 0,0727

* Ελλιπή στοιχεία. Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις.

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΓΙΔΙΝΟ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΒΕΙΟ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

* Ελλιπή στοιχεία. Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις.

* Ελλιπή στοιχεία. Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων Παραλαβών γάλακτος από τις επιχειρήσεις.
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