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ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΔ ΚΑΙ ΚΙΝΑΛ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στοιχεία με τα οποία αποφαίνεται ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης του
εγχώριου κτηνοτροφικού κλάδου κατέθεσε στη Βουλή με ερώτησή του ο βουλευτής Πέλλας
της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης,
την οποία συνυπογράφουν 6 βουλευτές, μεταξύ των οποίων από την Ήπειρο, ο Βασίλης
Γιόγιακας.

Σύμφωνα με την ερώτηση, 31.000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έκλεισαν μέσα στην
τετραετία διακυβέρνησης της χώρας από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι
τιμές παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα έχουν υποχωρήσει ραγδαία. Έτσι, δεν είναι
υπερβολή να μιλά κανείς για αφανισμό του κτηνοτροφικού κλάδου, καθώς από τις 110.000
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που υπήρχαν προ τετραετίας, σήμερα είναι ζήτημα εάν
λειτουργούν 79.000 εκμεταλλεύσεις (-28% σε τέσσερα μόνο χρόνια). Και πως να μην
συμβαίνει αυτό, όταν η τιμή παραγωγού για το πρόβειο γάλα έχει κατρακυλήσει σήμερα στα
70 λεπτά το κιλό, από 1 ευρώ προ έτους και η τιμή στο κατσικίσιο γάλα έχει πέσει στα 50
λεπτά, από 65 λεπτά που ήταν πριν λίγους μήνες. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή γάλακτος
βαίνει συνεχώς μειούμενη, ενώ τα αποθέματα φέτας διατηρούνται σταθερά.

Οι έλεγχοι στην αγορά γάλακτος, που πομπωδώς εξαγγέλθηκαν τον περασμένο Μάιο,
εξακολουθούν και παραμένουν στα χαρτιά, μια σειρά από προγράμματα ευνοϊκά για τον
κτηνοτροφικό κλάδο δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα και η σύσταση Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης «Φέτας» καρκινοβατεί.
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Αντιθέτως, βρισκόμαστε καθημερινά μπροστά στο φαινόμενο από τη μια οι εξαγωγές φέτας
στατιστικά να αυξάνονται και από την άλλη τα αποθέματα να διατηρούνται σταθερά, στα
προ οικονομικής κρίσης επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα η τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος να
πέφτει σταθερά.

Το εισόδημα των κτηνοτρόφων δέχεται καθημερινά πιέσεις τόσο από τη μείωση των τιμών,
όσο και από την αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλά και από τις αλλεπάλληλες
φορολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ταυτόχρονα, τίθεται εν αμφιβόλω η συνέχιση το επόμενο έτος της καταβολής της
εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της
χώρας, ενώ ουδέποτε η κυβέρνηση έθεσε το θέμα της δραματικής κατάστασης στην
εγχώρια αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Μαζί με όλα αυτά, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων:

– Δεν έχει προκηρύξει το μέτρο M16, για τα συνεργατικά σχήματα προϋπολογισμού 97
εκατ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα (Μέτρο Μ9), προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, για τη σύσταση
Ομάδων Παραγωγών, Κοινοπραξιών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα της
κτηνοτροφίας προκηρύχθηκε με τρισίμηση χρόνια καθυστέρηση, που η δική μας κυβέρνηση
ενέταξε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (ΠΑΑ 2014-2020).

– Δεν έχει προκηρύξει το μέτρο 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες», προϋπολογισμού 125 εκατ.
ευρώ, το μέτρο 1 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης», προϋπολογισμού 70
εκατ. ευρώ και το μέτρο 4 περί «Συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας»,
προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, που τους παραδώσαμε.

– Καθυστερεί απαράδεκτα την έγκριση του φάκελου για τη σύσταση της Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης «Φέτας» .
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Τα ερωτήματα που θέτουν στον αρμόδιο Υπουργό, οι βουλευτές της ΝΔ είναι τα εξής:

1) Θα θέσετε και πότε το θέμα των χαμηλών τιμών στο αιγοπρόβειο γάλα στο Συμβούλιο
υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

2) Με ποιο τρόπο θα καλύψετε τις απώλειες εισοδήματος των κτηνοτρόφων από την
κατακόρυφη πτώση των τιμών ;

3) Πότε επιτέλους θα εγκρίνετε τη σύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης «Φέτας»,
που τόσο ανάγκη έχουν οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να προστατεύσουν και να
διασφαλίσουν τόσο το προϊόν, όσο και τις τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος;

4) Ποια είναι τα αποτελέσματα των «στοχευμένων ελέγχων» στην εγχώρια αλυσίδα
παραγωγής γάλακτος , αλλά και στο γάλα που εισάγεται από γειτονικές χώρες της
Βαλκανικής, τους οποίους εξήγγειλε τον περασμένο Μάιο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
;

5) Ποια είναι τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων με παραστατικά ΑΦΜ,
καταγραφή εισαγωγέων – εμπόρων χονδρικής με μικτά κλιμάκια ΕΦΕΤ-ΕΛΓΟ, ορκωτούς
λογιστές, ΣΔΟΕ, των κινήσεων λογαριασμών αναφορικά με αγορές-πωλήσεις γάλακτος και
προϊόντων γάλακτος, καθώς και τα αποτελέσματα των εξαγγελθέντων «αυστηρότατων
ελέγχων» στην ιχνηλασιμότητα του γάλακτος στα τυροκομεία, που τον περασμένο Μάιο
δήλωσε πως θα έκανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ;

6) Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων από πλευράς υπουργείου, ΕΦΕΤ και ΕΛΓΟ,
μετά την ψήφιση του νόμου 4492/2017, ο οποίος υποχρεώνει την αναγραφή της προέλευσης
του γάλακτος στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με σκοπό να λειτουργήσει προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης της διαφάνειας της αγοράς και της αποφυγής παραπλάνησης
του καταναλωτή;
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Και το ΚΙΝΑΛ

Σε ζητήματα οικονομικά, για τον αγροτικό κόσμο, στέκεται αντίστοιχη ερώτηση του ΚΙΝΑΛ
προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών:

Οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ ρωτούν συγκεκριμένα τους δύο Υπουργούς:

Θα μειωθεί ο φόρος του αγροτικού εισοδήματος στα προηγούμενα επίπεδα του 13%;

Θα καθιερωθεί εκ νέου το ακατάσχετο και αφορολόγητο των επιδοτήσεων;

Θα τροποποιηθεί ο Νόμος Κατρούγκαλου, ώστε να αποσυνδεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές
από το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών;

Θα δοθούν φορολογικά κίνητρα όπως για παράδειγμα αυξημένη επιστροφή του ΦΠΑ στους
οργανωμένους σε Ομάδες και Συνεταιρισμούς, αγρότες;

Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην καθιέρωση του αγροτικού πετρελαίου προκειμένου
να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους αγρότες;

Προτίθεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει επιτέλους την κατάργηση του «οινοκτόνου» φόρου
στο κρασί;

Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση τον διάλογο με τα πολιτικά κόμματα και τις οργανώσεις των
αγροτών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020;
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Θα τροποποιηθεί ο Νόμος για τους Συνεταιρισμούς και τις Ομάδες Παραγωγών έτσι ώστε
να δοθεί στους αγρότες μεγαλύτερη αυτονομία να ρυθμίσουν τα του οίκου τους;

Θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να παταχθούν οι ελληνοποιήσεις και να
διασφαλίζεται το εισόδημα των κτηνοτρόφων και η ασφάλεια των καταναλωτών;

Γιατί καθυστερεί η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των κοινοτικών διαρθρωτικών
ταμείων για μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στην άρδευση και την ενεργειακή αυτοτέλεια
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και την χρήση των νέων τεχνολογιών για την
γεωργία ακριβείας, με στόχους την αειφορία του τομέα και την μείωση του κόστους
παραγωγής;

Γιατί καθυστερεί η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ και οι αλλαγές
των κανονισμών ασφάλισης της φυτικής και ζωικής παραγωγής που λόγω της κλιματικής
αλλαγής είναι απολύτως απαραίτητες;
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