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Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σε προηγούμενη ερώτησή μας (1229/11-10-19), σχετικά με τις «Προοπτικές
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης («ΕΒΖ»)», μας ενημέρωσε ο κ.
Γεωργιάδης (Αρ. Πρωτ. 124503 - 03-12-2019), πως είχε υπογραφεί συμφωνία
μεταξύ της «ΕΒΖ», της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κεντρικής Μακεδονίας και της «Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε.», για τη μίσθωση δύο
εργοστασίων της, στο Πλατύ και στις Σέρρες.
Έκτοτε, νομίζουμε ότι, δεν λειτούργησαν τα δυο εργοστάσια. Πρόσφατα
αναφέρθηκε, πως θα ξεκινήσει το εργοστάσιο στις Σέρρες από τον Αύγουστο,
ενώ στο Πλατύ θα λειτουργήσει για αποθήκευση και μεταποίηση. Παράλληλα,
ο φερόμενος ως επενδυτής, κ. Καραθανάσης, αναφέρει ότι, δεν έχει πάρει
σπόρο από την «ΕΒΖ», προκειμένου να καλλιεργηθούν 15.000-20.000
στρέμματα -ενώ στο εργοστάσιο στις Σέρρες θα παραχθεί ζάχαρη από
ζαχαρότευτλο και ζαχαροκάλαμο. Όσον αφορά στο δεύτερο, βέβαια, δεν
γνωρίζουμε να καλλιεργείται στην Ελλάδα.
(βλ. https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/5888832/elliniki-viomichaniazacharis-arches-aygoystoy-archizei-i-paragogi-sto-ergostasio-stis-serres)
Αντιλαμβάνεσθε, φυσικά, πως ο σπόρος είναι αναγκαίος για τον
προγραμματισμό της παραγωγής από τους παραγωγούς - όπως επίσης η
εξασφάλιση της πώλησης της παραγωγής, σε μία δεδομένη τιμή.
Σημειώνεται ότι, εκτός των άλλων, στη φετινή χρονιά, με τις μεγάλες
απώλειες, όσον αφορά στην οικονομική μας δραστηριότητα, είναι σημαντικό να
στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και η τροφική επάρκεια της χώρας. Εκτός
αυτού, είναι εφικτό να ενισχυθεί από τα μέτρα της ΕΕ η Ελληνική οικονομία,
όσον αφορά στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, λόγω της κρίσης του ιού
«COVID-19», όπως για παράδειγμα οι αποζημιώσεις μικρών παραγωγών.
( βλ. https://ec.europa.eu/greece/news/20200504_2_el )
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
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Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
(1) Τελικά τι πρόκειται να συμβεί με τα άνω αναφερόμενα εργοστάσια της
«Royal-Sugar/Καραθανάση», στο Πλατύ και στις Σέρρες; Θα λειτουργήσουν
για κατεργασία ή ως αποθήκες; Με τι παραγωγή και με τι εργατικό δυναμικό
θα λειτουργήσουν; Τι μισθώματα έχουν καταβληθεί για τα εργοστάσια αυτά
έως τώρα; Δεδομένου ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Γεωργιάδης, είχε παραπέμψει τους παραγωγούς για τη διεκδίκηση
αποζημιώσεων για τη χρήση του 2019 στην προηγούμενη κυβέρνηση, ποιος θα
είναι υπεύθυνος για την παρούσα χρήση του 2020; Τους έχουν δοθεί σπόρος
και εγγυήσεις για τιμές πώλησης;
(2) Εκτός των ανωτέρω εργοστασίων της «Royal Sugar/Καραθανάση», τι
πρόκειται να συμβεί με τα άλλα εργοστάσια της «ΕΒΖ» και με τη σχετική
καλλιέργεια στη Λάρισα, στην Ορεστιάδα, στην Ξάνθη και στις λοιπές
ευαίσθητες περιοχές; Σκοπεύετε να διεκδικήσετε κοινοτικές ενισχύσεις για
αυτήν την παραγωγή στα πλαίσια των πακέτων που διοχετεύονται στην
Ελληνική Οικονομία λόγω του ιού «COVID-19»;
Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος Βιλιάρδος

2

