
 

Ηράκλειο, 17-2-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα : Δεν αντέχουν άλλο οι αγρότες – Ζητούν επειγόντως μέτρα στήριξης  

 

 

Σε κοινή επιστολή που μας απέστειλαν ο Αγροτικός Σύλλογος Σελίνου Χανίων, ο Αγροτικός 

Σύλλογος Τυμπακίου Ηρακλείου, ο Αγροτικός Σύλλογος Σητείας Λασιθίου και ο Αγροτικός 

Σύλλογος Ιεράπετρας Λασιθίου ενημερώνουν για το κυρίαρχο θέμα που επικρατεί στις τάξεις των 

παραγωγών θερμοκηπιακών προϊόντων της Κρήτης, σχετικά με την άνευ προηγουμένου αύξηση 

στο κόστος παραγωγής. 

 

Τονίζουν ότι κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες (ειδικότερα 

της Κρήτης) είναι ο κλάδος όπου συνεισφέρει στο έπακρο στην διατροφική επάρκεια και κάλυψη 

της εγχώριας κατανάλωσης σε νωπά κηπευτικά προϊόντα. 

Τους τελευταίους όμως εννέα μήνες συντελείται μία "ενδεχομένως" στοχευμένη προσπάθεια 

αύξησης των τιμών σε λιπάσματα, γεωργικά εφόδια, φυτοφάρμακα και γενικά σε όλες τις εισροές 

για την παραγωγική διαδικασία. 

Ακολούθησε (σε μεγαλύτερη ένταση) η αύξηση στην τιμή της ηλεκτρική ενέργειας όπου 

χαρακτηρίζεται και ως χαριστική βολή για τους παραγωγούς. 

Για τα προηγούμενα δεν διαφαίνεται απολύτως καμία τάση αποκλιμάκωσης αλλά το αντίθετο. 

Ήδη προμηνύεται νέα αύξηση στους τιμοκαταλόγους από το σύνολο των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στις εισροές του πρωτογενούς τομέα. 

Επιπλέον, η εξαγγελία του τέως Υπουργού για μέτρα στήριξης λόγω των αυξημένου κόστους 

παραγωγής για τους αγρότες, χαρακτηρίζονται μη αποτελεσματικά καθώς έχουν μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα και με εύλογα ερωτήματα, όπως τι θα γίνει με τις ήδη αυξημένες τιμές σε διάφορα 

αντικείμενα π.χ. αύξηση τιμολογίων ΤΟΕΒ λόγω ηλεκτρικής ενέργειας. Θα επανέλθουν στην 

πρότερη κατάσταση; Αναμφίβολα ΟΧΙ. 

Έτσι δημιουργείται ένας εκρηκτικός συνδυασμός για το τελικό κοστολόγιο των θερμοκηπιακών 

προϊόντων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την τελική έκβαση στο εισόδημα των παραγωγών, 
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όπου θα είναι καθοριστικό στοιχείο για την συνέχεια των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στα 

επόμενα έτη. 

Επιπροσθέτως, η έως τώρα εμπορική δραστηριότητα των κηπευτικών δεν έχει αποφέρει στους 

παραγωγούς τις ανάλογες και αναμενόμενες απολαβές ώστε να είναι εφικτή η απορρόφηση 

μέρους αυτής της αύξησης στις εισροές. Οι λόγοι για αυτό το γεγονός είναι πολλοί, με κυρίαρχο 

όμως τις αθρόες εισαγωγές κηπευτικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες που καταλήγουν ως 

ΕΛΛHΝΙΚΗΣ προέλευσης προϊόντα στο τραπέζι των καταναλωτών. Αυτό αποτελεί αφενός μεν 

αθέμιτο ανταγωνισμό για την εγχώρια παραγωγή αλλά κυρίως διατροφική βόμβα λόγω υψηλής 

περιεκτικότητας σε φυτοφάρμακα, αφού ως γνωστόν σε καμία από αυτές τις χώρες δεν τηρούνται 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα φυτοπροστασίας, όπου με μεγάλο κόπο και κόστος ακολουθούνται 

ΠΙΣΤΑ από τους Έλληνες παραγωγούς. Σαφώς και η Πολιτεία έχει την δυνατότητα και την 

υποχρέωση να παρέμβει σε όλο αυτό το φαινόμενο, αλλά τα έως τώρα αποτελέσματα δείχνουν 

έλλειψη πολιτικής βούλησης. 

Επισημαίνουν ότι για το κόστος παραγωγής  ο Μ.Ο. αύξησης για την φετινή καλλιεργητική 

περίοδο ανέρχεται στο 50% για την Κρήτη και ότι υπάρχει επιπρόσθετο υψηλό κόστος μεταφοράς 

εισροών και εκροών. 

Ζητάνε άμεσα μία εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ,ανά στρέμμα 

και με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας. Το ύψος της ενίσχυσης 

θα καθοριστεί από τα επίσημα στοιχεία κόστους παραγωγής για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες 

υψηλής κάλυψης στην Κρήτη που σας έχουμε αποστείλει την προηγούμενη χρονιά και θα πρέπει 

να κυμανθεί αντίστοιχα στο 50% αυτού του κόστους. Το ποσό αυτό κυμαίνεται κατ' ελάχιστο στο 

ποσό των 2.000 ευρώ /στρέμμα. 

 

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:  

 

Θα μεριμνήσετε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και θα δράσετε άμεσα 

ικανοποιώντας τα αιτήματα τους; 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




