
 
 

 

 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

 

 

Θέμα: Οξυμένα προβλήματα για αγρότες και κτηνοτρόφους στην Αργολίδα. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου 

Αργολίδας, υφίστανται σημαντικά προβλήματα για τους εργαζόμενους του 

συγκεκριμένου κλάδου στην περιοχή. 

Μάλιστα, το Σωματείο είχε επισημάνει, μήνες τώρα, τον κίνδυνο της 

καταστροφικής χρoνιάς για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και άλλων αγροτικών 

προϊόντων στο Νομό. Αφενός, αντιμετωπίζουν την ευρεία υποβάθμιση του 

πορτοκαλιού, το οποίο δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ κι αφετέρου, η τιμή του είναι 

ιδιαιτέρως μικρή. Επιπροσθέτως, σχετικά με τα μανταρίνια κλημεντίνες, αν και έλαβαν 

χώρα δυο μήνες πριν, καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών, ακόμη δεν έχει παρθεί 

κανένα μέτρο ενίσχυσης. Όπως επισημαίνεται, το όψιμο ενδιαφέρον των βουλευτών 

του Νομού για τις καταστροφές, δεν βοηθά. Όλα αυτά τα χρόνια, όσες κυβερνήσεις και 

αν πέρασαν, δεν έχει υπάρξει αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος δεν 

αποζημιώνει τέτοιες καταστροφές. Ταυτόχρονα, τα μηδαμινά μέτρα μη ουσιαστικής 

αντιμετώπισης, που έχει προσφέρει η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ, δεν ανταποκρίνονται 

στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και του δικαιώματος για αξιοπρεπή ζωή. 

 

Κύριε Υπουργέ, τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας 

απαιτούν και διεκδικούν: 

 

· Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αγροτών και κτηνοτρόφων, που 
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πλήττονται από τις χαμηλές τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, τις οποίες επιβάλλουν 

βιομήχανοι και μεγαλέμποροι σε λάδι, βρώσιμες ελιές, εσπεριδοειδή, οπωροκηπευτικά. 

· Άμεση κάλυψη του χαμένου εισοδήματος σε όλους όσοι πλήττονται από την 

πανδημία, την υπολειτουργία των λαϊκών αγορών, τα προϊόντα που μένουν απούλητα 

και τη ζημιά που υπομένουν οι κτηνοτρόφοι λόγω καταρροϊκού πυρετού. 

· Κατώτερες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να 

αφήνουν ένα εισόδημα για αξιοπρεπή διαβίωση. 

· Μείωση κόστους παραγωγής: αφορολόγητο πετρέλαιο, 50% μείωση 

αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, κατάργηση του Φ.Π.Α. στα αγροεφόδια καθώς και 

μείωση των τιμών τους. 

· Άμεση παροχή στο 100% της ζημιάς, των οφειλόμενων αποζημιώσεων από 

τον ΕΛΓΑ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Είστε ενήμερος αναφορικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα, που αναδεικνύουν 

τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας και τι απαντάτε 

σχετικά; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, και σε συνεννόηση με την διοίκηση της 

περιφέρειας Πελοποννήσου, στην επίλυση των προβλημάτων που 

παρατίθενται; 

 

 

 

 

 

                                Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                   Μαρία Απατζίδη,  

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   -  ΜέΡΑ25 
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