Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.5998………………
Ημερομ. Καταθέσεως…27-4-2020…………
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 27 Απριλίου 2020
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Βορίδη
Θέμα: Σε οικονομικό αδιέξοδο οι παραγωγοί πατάτας στην Μεσσηνία
Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί πρώιμης πατάτας στη Μεσσηνία,
καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος η φετινή παραγωγή τους να μείνει αδιάθετη, λόγω
των αυξημένων εισαγωγών πατάτας από την Αίγυπτο και των ελληνοποιήσεων.
Παρόλο που η φετινή παραγωγή πρώιμης πατάτας, λόγω των καλών
καιρικών συνθηκών είναι εξαιρετική, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, η τιμή της
κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η
Αιγυπτιακή πατάτα έχει κατακλύσει την ελληνική αγορά.
Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού υπάρχει πολύ μεγάλη
δυσκολία στις εξαγωγές και στις διεθνείς μεταφορές, γεγονός που δυσχεραίνει
ακόμη περισσότερο την διάθεση και πώληση του προϊόντος.
Επειδή το κόστος παραγωγής της πατάτας ανά στρέμμα, μέση τιμή, είναι
πάνω από 1000 ευρώ και η χαμηλή τιμή πώλησής της που έχει διαμορφωθεί δεν
φτάνει να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τά έξοδα που έχουν κάνει οι παραγωγοί,
γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο
Επειδή η φετινή παραγωγή πατάτας είναι εξαιρετική ποιοτικά και ποσοτικά,
τη στιγμή που οι εισαγόμενες αιγυπτιακές είναι αμφιβόλου ποιότητας, λόγω των
φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται, πολλά από τα οποία έχουν απαγορευτεί
εδώ και χρόνια, τόσο στη χώρα μας, όσο και γενικότερα στην Ε.Ε., με ότι αυτό
συνεπάγεται για την υγεία των καταναλωτών
Επειδή υπάρχει μεγάλη ψαλίδα τιμών από το χωράφι στο ράφι, καθώς από
0,30 λεπτά το κιλό που εισπράττουν οι παραγωγοί πατάτας, οι καταναλωτές την
προμηθεύονται από τις μεγάλες αλυσίδες Super Market εώς και 1,25 ευρώ το κιλό
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1-Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να διευκολύνετε την εμπορία και τις εξαγωγές της
ελληνικής πρώιμης πατάτας;
2- Είναι στις προθέσεις σας η αποζημίωση των παραγωγών πρώιμης πατάτας οι
οποίοι έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
που δυσχεραίνει τις εξαγωγές;
3- Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους
παραγωγής της πρώιμης πατάτας και των αγροτικών προϊόντων γενικότερα;
4-Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παράνομες
ελληνοποιήσεις που δημιουργούν προβλήματα στη διάθεση και ανταγωνιστικότητα
την ελληνικής παραγωγής πατάτας;
5-Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τον έλεγχο της μεγάλης ψαλίδας των τιμών από
το χωράφι στο ράφι που παρατηρείται και στην περίπτωση της εμπορίας της
πρώιμης πατάτας;
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