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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:   
Toν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά  
Tον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κώστα Σκρέκα 
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 
Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνι Γεωργιάδη. 
 

Θέμα: «Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης την ερχόμενη χρονική περίοδο.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Πρόσφατα η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών 

Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας έστειλαν επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό και σε εσάς 

σύμφωνα με την οποία “κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου” για ενδεχόμενο τσουνάμι 

επισιτιστικής κρίσης που πρόκειται να εμφανιστεί τους ερχόμενους μήνες Μάρτιο – 

Απρίλιο αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Με την κατά 

50% επιδότηση στη ρήτρα αναπροσαρμογής διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν νέες φυτεύσεις κατά την προσεχή έναρξη της εαρινής 

καλλιεργητικής περιόδου. Το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει: 

- Επισιτιστική κρίση που πλήττει επικίνδυνα τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. 

- Αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων που επιβαρύνει αρνητικά το εμπορικό 

τους ισοζύγιο. 

 

Με αυτόν τον κίνδυνο να είναι ορατός προτείνονται από την προαναφερόμενη 

ομοσπονδία τα εξής μέτρα: 

1. Άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το αγροτικό ρεύμα που καθιστά 

απαγορευτική την καλλιέργεια και παραγωγή αγροτοδιατροφικών προϊόντων. 

2. Παροχή αφορολόγητου πετρελαίου χωρίς καμία εξαίρεση για τους αγρότες της 

επικράτειας. 

3. Πρόβλεψη ειδικής αγροτικής οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά σπόρων, 

λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

4. Κατάργηση όλων των αντιαγροτικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των 

Λαϊκών Αγορών κι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σκοπό της ίδρυσής τους. 

5. Την επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων της Δ.Ε.Η. προκειμένου να μειωθεί η τιμή 

του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να μη χαθεί η ελληνική Αγροτική Παραγωγή, διότι με 

εισαγωγή μόνον αγροτικών προϊόντων οι τιμές θα είναι αυξημένες και απειλείται η 

διατροφική ασφάλεια της χώρας. 
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Ουσιαστικά η μείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό 

διαρθρωτικό στοιχείο της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, καθώς οι αυξήσεις στην 

ενέργεια, στα καύσιμα και στα αγροεφόδια έχουν δημιουργήσει συνθήκες που πλέον 

σχεδόν ουδείς γεωργός και κτηνοτρόφος μπορεί να διαχειριστεί. Ο πρώην Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξήγγειλε πρόσφατα πρόβλεψη κάλυψης κατά 

50% της ρήτρας στο ρεύμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022. 

Παρουσιάστηκε ως επέκταση της κάλυψης για ακόμα ένα δίμηνο, όμως ουσιαστικά 

πρόκειται για μείωση από το 80% στο 50%. Εγκαίρως οι αγρότες στα αιτήματά τους 

έχουν επισημάνει ότι ακόμα κι αν ισχύει η κάλυψη με το αρχικό 80%, παραμένει ένα 

πολύ υψηλό κύμα αυξήσεων που αφορά σε αυτό το υπολειπόμενο 20% – πόσο 

μάλλον αν αυτό γίνει 50%. Την ίδια χρονική περίοδο δε, που ο συνδυασμός της 

επιχειρούμενης απολιγνιτοποίησης περιοχών της χώρας με τις υψηλές τιμές 

πετρελαίου καθιστά ευάλωτη την αγροτική παραγωγή και θέτει σε κίνδυνο την 

επάρκεια της διατροφικής αλυσίδας με εγχώρια παραγόμενα Αγαθά. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

- Πότε προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του ελληνικής αγροτικής 

παραγωγής ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε εγχώρια αγροτοδιατροφικά αγαθά 

που είναι προσιτά για την οικονομική δύναμη των καταναλωτών; 

- Προτίθεστε να προβείτε στον ανάλογο συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων σας ώστε 

να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι ενδεχόμενης επισιτιστικής κρίσης και παράλληλα να 

ελεγχθεί η άνοδος των τιμών που συμβαίνει αυτήν την εποχή; 

- Πότε έχετε σκοπό να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τη διαρκώς διογκούμενη 

ακρίβεια που σε συνδυασμό με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τον κίνδυνο 

να μην καλλιεργηθούν οι αγροί την προσεχή περίοδο συνθέτουν δυστοπικές συνθήκες 

επιβίωσης για τους πολίτες;   

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




