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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη. 

Θέμα: «Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις προϊόντων από την κακοκαιρία “Ελπίς”.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Η πρόσφατη κακοκαιρία 'Ελπίς' προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στην αγροτική 

παραγωγή με συνέπεια να έχουν ενταθεί οι ανησυχίες ότι στο προσεχές χρονικό 

διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των αγροτο-διατροφικών 

προϊόντων και ότι θα σημειωθούν ελλείψεις στην αγορά. Η μεγάλη αύξηση κατά 

29,4% του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία το Δεκέμβριο προδιαγράφει ένα νέο 

κύμα ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά ενώ η χώρα μας κατέγραψε 

μεσοσταθμικά για ολόκληρο τον Ιανουάριο την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή 

ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη. Αντίστοιχες αλυσιδωτές αυξήσεις παρατηρούνται 

και στον πρωτογενή τομέα. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός αυξήσεων προκαλεί ήδη 

έντονο πονοκέφαλο στις οικογένειες που βλέπουν τα διατροφικά τους αγαθά να 

μειώνονται σημαντικά σε ποσότητα στο καλάθι τους. Το τσουνάμι των αυξήσεων στα 

αγροτικά προϊόντα είναι ανεξέλεγκτο. Η κακοκαιρία που έπληξε ένα μεγάλο μέρος της 

παραγωγής αναμένεται ότι θα εκτοξεύσει νέες αυξήσεις στην αγορά, που ήδη έχουν 

αρχίσει να φαίνονται, όπως π.χ  στα οπωροκηπευτικά όπου αναμένονται αυξήσεις έως 

και 30%. 

 

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα οι καταστροφές από την 

χιονοθύελλα έχουν πλήξει και τις εγκαταστάσεις, το πάγιο επενδυμένο κεφάλαιο 

δηλαδή. Η εικόνα αυτή, προ της κακοκαιρίας βέβαια, αποτυπώνεται στο μηναίο 

ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς. Οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι 

η «τέλεια αγροτική καταιγίδα» οδήγησε σε αύξηση των τιμών των τροφίμων σε 

επίπεδα που αποτελούν τα υψηλότερα της τελευταίας δεκαετίας κι εξαρτάται από 

τους εξής παράγοντες: τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το αυξημένο κόστος στις τιμές 

των λιπασμάτων και πρώτων υλών, την εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας, τις 

σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

των αναλυτών, το φαινόμενο δεν είναι παροδικό, καθώς εκτιμούν ότι οι υψηλές τιμές 

τροφίμων ενδεχομένως διατηρηθούν για τους επόμενους 12-18 μήνες. Το γεγονός 

αυτό αποδίδεται στις υφιστάμενες σκέψεις και ανησυχίες που δημιουργεί ήδη η 

μετάλλαξη Όμικρον της πανδημίας Covid19 καθώς συντηρείται ταυτόχρονα ένα 

αυξημένο επίπεδο πληθωρισμού στην παγκόσμια διεθνή οικονομία. Η ανακοίνωση της 
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Eurostat περιγράφει μια εικόνα εφιαλτική για την ακρίβεια στην Ελλάδα με τις 

προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση του δείκτη στο 5,5%, από 4,4%, δηλαδή 

κατά 1,1 μονάδες τον πρώτο μήνα του 2022. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για τον 

πληθωρισμό Ιανουαρίου που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat αποδεικνύουν την πλήρη 

αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της ακρίβειας.  

Εκτός από τους εγχώριους παράγοντες που εξωθούν τις τιμές των οπωροκηπευτικών 

στα ύψη, οι καταναλωτές προβληματίζονται από την εικόνα και πολύ περισσότερο 

από τις προβλέψεις για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων και ιδιαίτερα των αγροτικών 

προϊόντων. Οι αυξημένες τιμές των τροφίμων δε, αποτυπώθηκαν και στις διεθνείς 

αγορές αγορών αγροτικών εμπορευμάτων, με τις τιμές των προθεσμιακών 

συμβολαίων στο σιτάρι να διαμορφώνονται στο +20,34%, για το καλαμπόκι στο 

+22,57%, για το ρύζι +17,98%, για τα βοοειδή στο +20,76%, για τη ζάχαρη στο 

+21,89%, για το βαμβάκι στο +44,14% και για τον χυμό πορτοκαλιού στο +18,70%. Οι 

τιμές αυτές ήδη καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά ρεκόρ. Η διεύρυνση του 

ελλείμματος στις επιμέρους αγορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σχεδόν στο 

σύνολο των προαναφερόμενων αγροτικών προϊόντων, λόγω της ξηρασίας και των 

έντονα μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών, φαίνεται να έπληξε σημαντικά βασικούς 

παραγωγούς, ενισχύοντας επιπλέον τις τιμές τους εις βάρος της αγοραστικής δύναμης 

των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια πολλών κρατών – όπως για 

παράδειγμα της Ρωσίας – με την επιβολή φόρων και δασμών σε μια προσπάθεια 

περιορισμού των εξαγωγών, ενέτεινε τις πιέσεις διεθνώς οδηγώντας τις τιμές σε 

ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση, τις προτάσεις των παραγωγικών φορέων, των 

καταναλωτικών συλλογικοτήτων, των επιμελητηρίων και των συνδικαλιστικών 

ενώσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτό το 

διαρκές “έκτακτο”, “εισαγόμενο” ή/και “εγχώριο” κύμα ακρίβειας που απειλεί να 

διαρρήξει την κοινωνική συνοχή. Η αυτορρύθμιση της αγοράς ως νεοφιλελεύθερη 

ιδεοληψία αυτών που κυβερνούν τη χώρα, οδηγεί σε μεγαλύτερη εξαθλίωση τις 

εργαζόμενες και τους εργαζόμενους.  

 Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κυρίος Υπουργός: 

- Ποια είναι τα στοχευμένα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που πρόκειται να 

λάβει η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη διόγκωση του κύματος 

ακρίβειας και λόγω της κακοκαιρίας “Ελπίς”; 

- Πότε προτίθεστε να μειώσετε  τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια 

προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να ανταπεξέρθουν στο δύσκολο χειμώνα που 

ζούμε; 
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