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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
•
•
•

Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
•

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Μέτρα στήριξης των γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων λόγω
της πανδημίας του Κορωνοϊού»

Ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας με τη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και την
Αλιεία, περιλαμβανομένων των εργατών γης, δεν θα μπορούσε να μείνει
αλώβητος από τις τεράστιες συνέπειες στην οικονομία που προκαλεί η
πανδημία του Κορωνοϊού.
Σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την Παγκόσμια Υγεία, και την υγεία στην
Ελληνική επικράτεια, εν μέσω της έξαρσης του COVID-19, πλήττονται και
αναμένεται να πληχθούν όλοι οι σημαντικοί τομείς της οικονομίας με
απροσδιόριστες αλλά σίγουρα σημαντικές συνέπειες σε όλους τους τομείς.
Οι απαραίτητοι περιορισμοί στην κίνηση των καταναλωτών, οι οποίοι
εφοδιάζονται είδη διατροφής για να καλύψουν μόνο τις λίαν απαραίτητες
ανάγκες επιβίωσης, η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, το
πλήγμα στον τουρισμό, η μείωση των εξαγωγών, αλλά και οι δραματικοί
περιορισμοί στις διατροφικές συνήθειες εν όψη εορτασμού του Πάσχα, τόσο
των Καθολικών όσο και των Ορθοδόξων Χριστιανών, έχουν επιφέρει ήδη μια
τεράστια μείωση στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Αυτή η μείωση
αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες
με πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στους γεωργούς, στους
κτηνοτρόφους στους αλιείς, αλλά και στους εργαζόμενους σε αυτούς τους
τομείς παραγωγής.
Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση απειλεί άμεσα ένα μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων, κυρίως αυτών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις

επιχειρήσεις εστίασης για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση αναστολής
λειτουργίας. Απειλείται δηλαδή, τόσο η βιωσιμότητα εκατοντάδων
μεταποιητικών επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική περιφέρεια, αλλά και ως
συνέπεια αυτού, το αγροτικό εισόδημα. Η αναμενόμενη μετακύλιση της
αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, της αδυναμίας
είσπραξης οφειλών από πελάτες, ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις συνθήκες και με
τα δεδομένα από το 2019 της ισχυρής συμπίεσης των τιμών αγροτικών
προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, τα ροδάκινα αλλά και το γάλα, θα συμπιέσουν
ισχυρά το εισόδημα των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων.
Πρόκειται δηλαδή για ένα ισχυρότατο χτύπημα στην εύθραυστη ήδη
βιωσιμότητα χιλιάδων οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την
ελληνική περιφέρεια και στο εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών. Με την
αβεβαιότητα αυτή που όπως διαγράφεται θα παρατείνεται έως το Πάσχα
τουλάχιστον, αλλά και με τη ανάσχεση των εξαγωγών που αναμένεται να
ενταθεί με το σταδιακό κλείσιμο των συνόρων, όλοι οι κλάδοι της αγροτικής
παραγωγής, και ιδιαίτερα η κτηνοτροφία, βρίσκονται στα πρόθυρα της
κατάρρευσης.

Επειδή οι στιγμές είναι πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την παγκόσμια οικονομία
και στη χώρα μας θα δοκιμαστούν ξανά οι αντοχές της οικονομίας σε όλους
τους τομείς,
Επειδή η βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
αλλά και των αλιέων είναι το μεγάλο ζητούμενο,
Επειδή οι εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα ανήκουν στις πιο
ευαίσθητες, ως προς τη βιωσιμότητα τους, αλλά και στις πιο κρίσιμες για το
ξεπέρασμα της επερχόμενης κρίσης, επιχειρήσεις,
Επειδή η άμεση ρευστότητα αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη για την
παραγωγική διαδικασία και την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας με
οικονομικώς προσιτά προϊόντα,
Επειδή, λόγω των μνημονίων, και παρά τις τεράστιες προσπάθειες στήριξης
που έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια, η βιωσιμότητα των πιο εύθραυστων τομέων
της οικονομίας είναι και θα γίνει ακόμη πιο κρίσιμη για την ανασυγκρότηση της
παραγωγής και τη στήριξη της οικονομίας στη χώρα μας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποια ολοκληρωμένα έκτακτα μέτρα πρόκειται να λάβετε για την
ισχυρή και άμεση οικονομική στήριξη των Ελλήνων γεωργών,
κτηνοτρόφων, αλιέων και εργατών γης;

2. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ή να
αναζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την στήριξη της
πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας;

3. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα ανακούφισης από τις υποχρεώσεις
προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες που πρόκειται
να λάβετε για αυτούς;
4. Σκοπεύετε να εφαρμόσετε μέτρα τόνωσης της κατανάλωσης των
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα μέσα από κοινωνικά
προγράμματα διανομής τροφίμων;

5. Προτίθεστε να εξετάσετε τις δυνατότητες ένταξης στα διανεμόμενα
τρόφιμα σε Νοσοκομεία, Στρατό και λοιπά ιδρύματα τα οποία
πληρώνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποκλειστικά
εγχωρίως παραγόμενων τροφίμων και πρώτων υλών;
6. Σκοπεύετε να λάβετε έκτακτα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών για
προϊόντα διατροφής ομοειδή με τα εγχωρίως παραγόμενα, επ’
ωφελεία της ντόπιας παραγωγής;
7. Σχεδιάζετε άμεση εξόφληση των εκκρεμών αποζημιώσεων του
ΕΛΓΑ και εισαγωγή διαδικασίας προκαταβολής στις νέες ζημιές;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αραχωβίτης Σταύρος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης Βέττα
Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κων/νος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κων/νος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

