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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Η αδράνεια της κυβέρνησης για λήψη μέτρων στήριξης οδηγεί σε κατάρρευση το
εισόδημα χιλιάδων παραγωγών Κορινθιακής Σταφίδας»
Οι εκτιμήσεις και οι προειδοποιήσεις, από την προηγούμενη χρονιά, των συνεταιριστικών
οργανώσεων και των παραγωγών Κορινθιακής Σταφίδας για τις επιπτώσεις στην φετινή τιμή
παραγωγού λόγω των πολύ μεγάλων αδιάθετων ποσοτήτων σταφίδας περσινής παραγωγής, εξ
αιτίας των περιορισμών λόγω της πανδημίας, δεν λήφθηκαν υπόψιν από την κυβέρνηση και το
αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η φετινή τιμή παραγωγού να έχει
υποχωρήσει περισσότερο από 40% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα τιμών.
Επιπροσθέτως η απάντηση του ΥΠΑΑΤ στην από 9/9/2021 ερώτηση των βουλευτών
Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλώνεται σε γενικολογίες και δεν δίνει καμία συγκεκριμένη
απάντηση για την επίλυση του ζητήματος που απασχολεί χιλιάδες σταφιδοπαραγωγούς.
Παρά τις δυσμενείς προβλέψεις η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο, με συνέπεια στα περσινά
αποθέματα που παραμένουν στις αποθήκες να προστεθούν και οι ποσότητες της φετινής και
αυξημένης παραγωγής, ενώ οι συνεταιριστικές οργανώσεις που πρόσφεραν πέρυσι στήριξη στους
οργανωμένους παραγωγούς, με αξιοπρεπή τιμή, φέτος αδυνατούν να στηρίξουν περαιτέρω. Οι
συνεταιριστικές οργανώσεις που συνιστούν την κύρια μορφή οργάνωσης των παραγωγών
σταφίδας, έχοντας την νομική και καταστατική υποχρέωση διακίνησης του συνόλου της παραγωγής
των μελών τους (κατά 75% σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο), παρουσιάζουν και τα μεγαλύτερα
αδιάθετα αποθέματα με αποτέλεσμα να δέχονται ισχυρό πλήγμα.
Συνέπεια όλων αυτών είναι, οι αγρότες-παραγωγοί να παραδίδονται στα χέρια ιδιωτών εμπόρων με
δυσμενέστατους όρους διαπραγμάτευσης, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την φετινή κρίση, την σχεδόν
μηδενική ζήτηση και την αδυναμία των συνεταιριστικών οργανώσεων να παρέμβουν, να
παραλαμβάνουν χωρίς να δίνουν τιμή και προκαταβολές, οδηγώντας τους παραγωγούς και τις
οικογένειές τους σε οικονομική κατάρρευση.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός,
1. Έστω την ύστατη ώρα, τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να στηρίξει το
εισόδημα των παραγωγών και την οικονομία των περιοχών καλλιέργειας
Κορινθιακής Σταφίδας;
2. Θα προβεί σε
άμεσες ενέργειες μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία για την
απορρόφηση από το κράτος των αδιάθετων ποσοτήτων Κορινθιακής Σταφίδας ως
εξαίρετου ελληνικού προϊόντος;
Ο ερωτών βουλευτής
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

