
 

Ηράκλειο, 12-9-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα:  Αποζημίωση στους καλλιεργητές σταφίδες  

Σε κοινή επιστολή του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία, 

Εμμανουήλ Τσατσαράκη, του Πρόεδρου Τ.Κ  Δαφνών, Πετρογιάννη Βασίλειου, της 

Πρόεδρου Τ.Κ Κυπαρισσίο, Σταυρακάκη Μαρία,  του Πρόεδρο Τ.Κ  Βενεράτου,  

Μαραγκάκη Ευάγγελου, του Πρόεδρου Τ.Κ Αυγενικής, Δερμιτζάκης Ιωάννη, του 

Πρόεδρο Τ.Κ Κερασίων, Κογκάκη Ιωάννη και του Πρόεδρου συνεταιρισμού 

Κρουσών, Πιτσικάκη Κων/νου αναφέρεται ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις στην 

Κρήτη, επέφεραν το τελειωτικό χτύπημα στους αμπελουργούς της περιοχής. Η 

καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε τη διαδικασία 

καταγραφής της ζημιάς, αλλά ο κανονισμός δεν επιτρέπει την αποζημίωση της 

σταφίδας που βρισκόταν απλωμένη στους οψιγιάδες  και βράχηκε. 

 

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων της περιοχής , αφού πρώτα ενημερώσανε τον διευθυντή 

του ΕΛΓΑ , πήρανε την πρωτοβουλία να καταγράψουνε την ποσότητα της σταφίδας 

που καταστράφηκε και τους παραγωγούς που επλήγησαν. Η ποσότητα της σταφίδας 

αυτής είναι περίπου 200 τόνοι και αφορά 90 παραγωγούς. Σκοπός αυτής της 

πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση με εμπεριστατωμένα αδιαμφισβήτητα στοιχεία 

πρότασης, ενίσχυσης – αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών  από το ειδικό 

καθεστώς de minimis. 

 

Η Σουλτανίνα σταφίδα, βιώνει μια από τις χειρότερες περιόδους ύπαρξης της στο 

Νησί. Ένα προϊόν που πάνω του στηρίχθηκε η ανάπτυξη του τόπου για πάνω από 30 

χρόνια, έχει υποβαθμιστεί και η φετινή καλλιεργητική χρονιά με το υπέρμετρα 

αυξημένο κόστος παραγωγής, ωθεί τους καλλιεργητές στον καιάδα και το προϊόν 

στον πλήρη αφανισμό. 

 

Μια γενναία αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών, θα δώσει σημαντική βοήθεια 

και ανάσα στον αμπελοκαλλιεργητή της περιοχής, δίνοντας του τη δυνατότητα να 

καλλιεργήσει τα αμπέλια του και την νέα καλλιεργητική περίοδο. 
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Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

Θα δώσετε αποζημίωση στους πληγέντες παραγωγούς, δίνοντας του τη δυνατότητα 

να καλλιεργήσουν τα αμπέλια τους και την νέα καλλιεργητική περίοδο; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 




