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Προς                                                                                                    Αθήνα, 19.7.2019 

1.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης                                             Αρ.Πρωτ.: 38                                                                     
& Τροφίµων  
κ. Μαυρουδή Βορίδη 
2. Υφυπουργό Αγροτικής  
Ανάπτυξης & Τροφίμων 

κ. Κώστα Σκρέκα 
3. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
 & Τροφίμων 
κα Φωτεινή Αραμπατζή 

 
 

Θέμα: Συμμετοχή των Φορέων των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Δ.Σ.  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ 

 
Κύριοι Υπουργοί, 
Κυρία Υπουργέ, 
 

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική οικονομία και τη 
συνολικότερη οικονομία της χώρας και συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή 
αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου. Παράγει 
εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, πολλά από οποία είναι ΠΟΠ 
µε κυριότερα το τυρί φέτα (ΠΟΠ) και το γιαούρτι. Με την κτηνοτροφία 
απασχολούνται περίπου 500.000 άτομα στη χώρα μας και χιλιάδες επιχειρήσεις, 
κυρίως μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, το εμπόριο, τις 
μεταφορές και εξαρτώνται από την κτηνοτροφική παραγωγή. Παράλληλα, η 
κτηνοτροφία απορροφά το 1/3 της φυτικής παραγωγής και μπορεί επίσης να 

λειτουργήσει ως ατμομηχανή για την ελληνική γεωργία. 
 
Ένας τόσο σημαντικός κλάδος για την οικονομία της χώρας, δεν 
εκπροσωπείται δια των φορέων του στα Δ.Σ. σημαντικών για την 
κτηνοτροφία και γεωργία οργανισμών -φορέων (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛ.Γ.Α., 
ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε.Φ.Ε.Τ, ΕΦΚΑ Αγροτών). 
 
Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται, για παράδειγμα αποφάσεις για την αγροτική 

έρευνα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιστημονική υποστήριξη των 
παραγωγών, το σχεδιασμό – υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, την προώθηση 
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και διάχυση νέων τεχνολογιών, τη  διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων, τη 
διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και πλείστα άλλα ζητήματα  

και να απέχουν από τα όργανα λήψης των αποφάσεων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι 
φορείς των παραγωγών. 
 
1) ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 
Στη σύνθεση του Δ.Σ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ απουσιάζει η εκπροσώπηση του 
παραγωγικού τομέα και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, αγνοώντας ότι ένα 
σημαντικό μέρος των εσόδων του Οργανισμού (μερικά εκατομμύρια ευρώ) 
προέρχεται από τις εισφορές που καταβάλλονται από τους κτηνοτρόφους και τις 

μονάδες επεξεργασίας και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων.  
Σημειώνεται ότι το 2008  (κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας)  με το νόμο 3698 (ΦΕΚ 
198 Α)  είχε οριστεί στο  άρθρο 15  ότι στο  εννεαμελές ΔΣ  θα  συμμετέχει 1) Ένας 
εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον 
αναπληρωτή του. 2) ένας  εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων που προτείνεται από το 

Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), με τον αναπληρωτή του.  
 
2) Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Δεν προβλέπεται καμία εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στη 

σύνθεση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές απαρτίζουν τα 
έσοδα του Οργανισμού και αποτελούν το λόγο ύπαρξής του.  
Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι κτηνοτρόφοι  προς τον ΕΛΓΑ είναι 
περίπου 18 εκ €  ενώ οι αποζημιώσεις  τους δεν ξεπερνούν τα 8-10 εκ. €  

 
3) Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων -ΟΠΕΚΕΠΕ  
Πραγματοποιεί τις πληρωμές όλων των κοινοτικών ενισχύσεων. Πρόκειται για 
περίπου 3 δισ. € τον χρόνο, είτε από τον 1ο πυλώνα – τις άμεσες ενισχύσεις είτε από 

τον 2ο πυλώνα – το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Την μερίδα του λέοντος 
έχουν, βεβαίως, οι άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισ. € το έτος.  
 
4)  Ε.Φ.Ε.Τ:  Συνιστά τον κύριο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο. 
Καθορίζει μεταξύ άλλων τις προδιαγραφές ποιότητας των τροφίμων  και ελέγχει την 
τήρηση τους με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της 
εξαπάτησης των καταναλωτών. 
Σημειώνεται ότι σημαντικά  προϊόντα για την κτηνοτροφία όπως η ΦΕΤΑ ΠΟΠ  
απασχολεί  μόνιμα τον ελεγκτικό μηχανισμό του  ΕΦΕΤ  για την τήρηση των  όρων 

του κανονισμού 1151/2012, όσον αφορά  την προστασία της.  
Αλλά και για το ΓΙΑΟΥΡΤΙ  θυμίζουμε την τροποποίηση των άρθρων 79-83 του 
Κώδικα τροφίμων και ποτών για το γάλα και τα γαλακτοκομικά, όπου το γιαούρτι 
αποσυνδέθηκε ουσιαστικά  από το Ελληνικό γιαούρτι, το οποίο  μαζί με τη φέτα, 
αποτελούν τα κυριότερα  ελληνικά προϊόντα με παγκόσμια εμβέλεια. 

ΕΦΚΑ Αγροτών: Η ασφάλιση των αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων 

μελισσοκόμων, αλιέων και των μελών τους, σε  περίπτωση οικογενειακής αγροτικής 
εκμετάλλευσης, η συνταξιοδότησή τους η ασφάλιση των ανειδίκευτων  εργατών, 
μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών και πλείστα άλλα θέματα που απασχολούν 
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καθημερινά τους αγρότες – κτηνοτρόφους και θα μπορούσαν δια του εκπροσώπου 
τους να συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων γραφειοκρατικών προβλημάτων. 

Πρόταση ΣΕΚ  
Οι αγρότες  και κτηνοτρόφοι  θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια μέσου των φορέων 
τους, σε όλα τα κέντρα  λήψης αποφάσεων  και ιδίως  στα Διοικητικά Συμβούλια   των  
Οργανισμών - Φορέων: ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛ.Γ.Α., ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε.Φ.Ε.Τ, ΕΦΚΑ 
Αγροτών. Ιδιαίτερα η συμμετοχή του ΣΕΚ είναι απαραίτητη, αφού αποτελεί τη 
μεγαλύτερη, εθνικής εμβέλειας, κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα με μέλη, ενώσεις, 
Α.Ε.Σ. συνεταιρισμούς, συλλόγους και μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλους 
τους κλάδους της ζωικής παραγωγής (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, 
πτηνοτροφία, μελισσοκομία). 

 

 


