
 

Αθήνα, 04/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

  τον Υπουργό Οικονομικών  

Θέμα: «Κινδυνεύει να μην απορροφηθεί η φετινή συγκομιδή σταφυλιών»  

Σύμφωνα με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) η 

πανδημία έχει πλήξει τις επιχειρήσεις οίνου με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η απορρόφηση 

της φετινής συγκομιδής σταφυλιών. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι ότι σήμερα οι 

οινοποιητικοί συνεταιρισμοί δέχονται πιέσεις για παραλαβή σταφυλιών και από 

αμπελουργούς οι οποίοι παρέδιδαν την παραγωγή τους σε ιδιωτικά οινοποιεία. 

Τα προβλήματα στους τομείς του τουρισμού και του επισιτισμού έχουν μειώσει κατακόρυφα 

την κατανάλωση οίνου στη χώρα μας επηρεάζοντας έως και τις εξαγωγές, με τη μείωση του 

κύκλου εργασιών σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει το 90%.  

Αν σ’ αυτή την κατάσταση προσθέσουμε το γεγονός πως οι επιχειρήσεις οίνου στη χώρα 

μας και ιδιαίτερα οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί από τον Αύγουστο και μετά θα πρέπει να 

παραλάβουν την σταφυλική παραγωγή, εν όψει του τρύγου που θα ξεκινήσει σε ολόκληρη 

την Ελλάδα βλέπουμε πόσο δυσμενής διαγράφεται η κατάσταση.  

Η αδυναμία παραλάβης δεν αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις οίνου αλλά και τους 

αμπελουργούς ενώ αν πράγματι σημειωθεί θα έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για τη 

φετινή αλλά και για τις επόμενες χρονιές ενώ τα μέχρι τώρα λαμβανόμενα μηνύματα από 

εμπόρους σταφυλιών και ιδιωτικές επιχειρήσεις για εξαιρετικά περιορισμένη ζήτηση 

προδιαγράφουν εντονότατη μείωση των τιμών, κάτι που θα επηρεάσει σε ντόμινο όλους 

τους σχετιζόμενους κλάδους. 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8747

Ημερομ. Κατάθεσης:

4/8/2020



1. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης του κλάδου προτίθενται να λάβουν ώστε να 

περιοριστεί ο κίνδυνος μη απορρόφησης της φετινής παραγωγής σταφυλιών; 

2. Ποιες δυνατότητες παροχής κεφαλαίου κίνησης στους επιχειρηματίες του κλάδου 

εξετάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία; 

3. Εξετάζεται η παροχή άτοκων δανείων με στόχο την ενίσχυση του κλάδου αλλά και 

την συγκράτηση των τιμών από της κατάρρευση; 

4. Τι ζημιές έχουν σημειωθεί στον κλάδο του οίνου στη χώρα μας εξαιτίας της 

πανδημίας του κορονοϊού; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




