
 

     

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 

 

Θέμα: «Στα αζήτητα τα πορτοκάλια στην Ηλεία» 

 

Οι παραγωγοί πορτοκαλιού και εσπεριδοειδών στην Ηλεία αντιμετωπίζουν, όπως 

ενημερωνόμαστε, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς βλέπουν τα προϊόντα τους να 

παραμένουν αδιάθετα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να καταστραφούν από τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα 

Με επιστολή του ο αγροτικός σύλλογος Σαλμώνης του δήμου Πύργου σε συνεργασία και με 

άλλους παραγωγούς από περιοχές στην Ηλεία απευθύνεται στην Πολιτεία, αναφέροντας, «Σε 

απόγνωση βρίσκονται τα εξής δημοτικά διαμερίσματα: Σαλμωνής, Μακρισίων, Καλυβάκιων 

και Κάτω Σαμικού, διότι η παραγωγή των εσπεριδοειδών που διαθέτουν, η οποία είναι η 

βασική καλλιέργεια τους, έχει μείνει αμάζευτη με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του χειμώνα. Το ενδιαφέρον των εμπόρων είναι ελάχιστο 

με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση καθώς η 

καλλιέργεια των εσπεριδοειδών αποτελεί τη βασική πηγή του εισοδήματος τους. Η ζωή των 

αγροτών είναι πάντα δύσκολη λόγω των κακουχιών που είχαν να αντιμετωπίσουν εξαιτίας της 

φύσης της εργασίας τους.  Σε αυτές τις κακουχίες έρχονται τώρα να προστεθούν οι 

οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής 

αποτέλεσε και αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του παγκοσμίου 

πληθυσμού. Ο Αγροτικός τομέας ήταν αυτός που στήριξε την Ελλάδα σε δύσκολες εποχές και 

τώρα ζητάει τη στήριξη της. Ζητάμε λοιπόν από την πολιτεία να λάβει μέτρα στήριξης και 

ενίσχυσης των παραγωγών». 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2720

Ημερομ. Κατάθεσης:

15/12/2020



1. Είναι ενήμερος για το πρόβλημα των παραγωγών πορτοκαλιών και εσπεριδοειδών 

της Ηλείας; 

2. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να μπορέσουν να διαθέσουν μέρος της 

παραγωγής τους; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση οικονομική ενίσχυση των συγκεκριμένων 

παραγωγών; 

4. Εξετάζονται εναλλακτικές ώστε να αξιοποιηθούν τα αδιάθετα προϊόντα; 

5. Εξετάζεται η προοπτική να γίνει το Κράτος ο ύστατος αγοραστής των αδιάθετων 

εσπεριδοειδών της Ηλείας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




