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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: Μέτρα για να μη φτωχοποιηθούν οι αγρότες 

Οι αγρότες είδαν το κόστος της παραγωγής τους να εκτοξεύεται σε αβάσταχτο επίπεδο, 

λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων και όλων των αγροτικών εφοδίων, 

με συνέπεια να μη μπορούν πλέον να είναι παραγωγικοί. Πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι οι 

αγρότες εξασφαλίζουν τη διατροφική επάρκεια της χώρας. Δημιουργούνται, σε συνδυασμό 
οπωσδήποτε και με τη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, ανησυχίες για σοβαρή επισιτιστική κρίση 

εξαιτίας της βέβαιης μείωσης της αγροτικής παραγωγής, αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, 

τα οποία αφορούν στην κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας για 

το ηλεκτρικό ρεύμα, στο να παρασχεθεί αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες σε 

ποσότητα που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της παραγωγής, στο να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα 
αγροεφόδια και τα βασικά είδη διατροφής. Περαιτέρω είναι σημαντικό να αλλάξει ο 

κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να είναι δυνατή η αποζημίωση για όλες τις καταστροφές, τόσο 

για τα προϊόντα, όσο και για το κεφάλαιο, άμεσα και πλήρως. Το μέτρο αυτό είναι επείγον 

εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που επιφέρει συχνές φυσικές καταστροφές και στις οποίες  

χρειάζεται να προσαρμοστούμε με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Βάσει των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

Τι προτίθεται να κάνει για την κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων 

Προμήθειας για το ηλεκτρικό ρεύμα στους αγρότες; Για το αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους 

τους αγρότες σε ποσότητα που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της παραγωγής ; Για την 

κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια και τα βασικά είδη διατροφής, ώστε αφενός να 
δημιουργηθεί ρευστότητα για τους παραγωγούς, και αφετέρου να μειωθεί το κόστος για τους 

καταναλωτές; Για να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να είναι δυνατή η αποζημίωση 

για όλες τις καταστροφές, τόσο για τα προϊόντα, όσο και για το κεφάλαιο, άμεσα και πλήρως; 

Γενικότερα για να μη φτωχοποιηθούν βίαια οι κυρίως παραγωγικές τάξεις της χώρας μας, όπως 

οι αγρότες; 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
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