
 

 

 

     

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

 

                             ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: «Σε απελπιστική κατάσταση οι αγρότες Πελοποννήσου» 

 

Το φόβο τους πως οδηγούνται σε αφανισμό εκφράζουν οι αγρότες της 

Πελοποννήσου καθώς τα καθημερινά προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν γιγαντώνονται. 

 

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΟΑΣΠ) σε 

κείμενο – παρέμβασή της επισημαίνει πως «Οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι 

βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται και παράλληλα να μειώνεται όλο και 

περισσότερο το εισόδημά τους όχι μόνο από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από τις 

πολύ χαμηλές τιμές που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάτω από το πολύ 

υψηλό κόστος παραγωγής. Έτσι και φέτος για άλλη μια χρονιά οι μικρομεσαίοι 

αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται μπροστά σε μια απελπιστική κατάσταση βλέποντας 

την παραγωγή να καταστρέφεται από τον παγετό, την χαλαζόπτωση και τον 

καύσωνα στα μέσα Μάη. Αποτέλεσμα σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλα τα είδη 

παραγωγής η ζημιά να φτάνει ακόμα και στο 100%.» 

 

Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως παραμένει ασαφές αν ο ΕΛΓΑ θα καλύψει τις 

ζημιές χειροτερεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να αποζημιωθούν οι αγροκτηνοτρόφοι 

για τις ζημιές που έχουν υποστεί το προηγούμενο διάστημα; 
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2. Ποια βήματα στήριξής τους θα γίνουν ειδικά τη σημερινή περίοδο μετά τον 

κορονοϊό; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες θέσπισης κατώτερων εγγυημένων τιμών που θα 

καλύπτουν το κόστος παραγωγής, θα ανταποκρίνονται στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης 

στους βιοπαλαιστές αγρότες αλλά δίνοντας τη δυνατότητα και στους πολίτες 

να μπορούν να προμηθευτούν σε λογική τιμή ποιοτικά προϊόντα θα ληφθούν; 

4. Ποιες κινήσεις θα γίνουν με στόχο την άμεση αναστολή πλειστηριασμών και 

κατασχέσεων, κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης προς το Δημόσιο, τις 

τράπεζες, τις ΔΕΚΟ αλλά και τους ιδιώτες προς ανακούφιση των πληγέντων 

παραγωγών και κτηνοτρόφων θα γίνουν; 

5. Ποια βήματα κρατικής κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και του 

ΦΠΑ θα γίνουν με στόχο την ανακούφιση ενός κλάδου που έχει χτυπηθεί από 

την κρίση; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




