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Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Σε απόγνωση οι μηλοπαραγωγοί της χώρας»
Το φετινό φθινόπωρο βρίσκει τους μηλοπαραγωγούς της χώρας, σε ιδιαίτερα
δεινή κατάσταση. Οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς, της Φλώρινας, του
Έβρου, της Λάρισας, της Κορίνθου, της Αρκαδίας και άλλων περιοχών κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου για την αδυναμία διάθεσης του προϊόντος τους. Οι
παγκόσμιες εξελίξεις και η ενεργειακή κρίση, που αποτελεί απόρροια του
Ρωσο-ουκρανικού πολέμου, έχουν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις που έχουν
πλήξει την πρωτογενή παραγωγή σε ανυπολόγιστο βαθμό. Η μειωμένη ζήτηση
και η χαμηλή τιμή διάθεσης δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν το κόστος
παραγωγής που εκτινάχθηκε, καθιστώντας επισφαλή τη συνέχιση της
παραγωγικής τους δραστηριότητας.
Οι τιμές των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος, των γεωργικών φαρμάκων
και των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί σε πρωτοφανή για τα χρονικά ύψη, με
αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής να ανέρχεται στα 0,35ευρώ το κιλό,
θέτοντας την επιβίωσή των μηλοπαραγωγών σε αμφισβήτηση.
Από την άλλη πλευρά η ζήτηση των μήλων από τους φρουτέμπορους είναι
εξαιρετικά χαμηλή, αν όχι ανύπαρκτη. Η ασύμφορη αποθήκευση και ψύξη λόγω
του ενεργειακού κόστους, καθώς και η αμφιβολία διάθεσής τους, αφού το 80%
του παραγόμενου προϊόντος εξαγόταν στην Αίγυπτο, η οποία έχει αναστείλει
τις εισαγωγές φρέσκων φρούτων από την Ελλάδα, έχουν οδηγήσει τους
παραγωγούς σε απόγνωση αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμες αγορές για να
απορροφήσουν το προϊόν τους.
Επειδή, το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής γονατίζει τους παραγωγούς,
προμηνύοντας ένα δυσοίωνο μέλλον για τη μηλοκαλλιέργεια,
Επειδή, ήδη οι συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 και του Ρωσοουκρανικού πολέμου, προκαλούν μεγάλα προβλήματα στην επιβίωση των
μηλοπαραγωγών,
Επειδή, η αδυναμία εξαγωγής μήλων προς την Αίγυπτο έκλεισε την πόρτα
στην μεγαλύτερη ξένη αγορά της ελληνικής μηλοπαραγωγής, προκαλώντας
αλυσιδωτές συνέπειες,
Επειδή, το υψηλό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την χαμηλή τιμή των
προϊόντων, καθιστούν ασύμφορο το άνοιγμα των ψυγείων στα οποία θα

συντηρούνταν τα μήλα μέχρι την εξαγωγή τους, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί,
μη έχοντας τρόπο να αποθηκεύσουν τα μήλα, να αναγκάζονται να τα πετάξουν,
Επειδή, οι παραγωγοί όχι μόνο δεν θα μπορέσουν να διαθέσουν την
υπάρχουσα παραγωγή τους αλλά έρχονται αντιμέτωποι και με την αδυναμία
καλλιέργειας την επόμενη παραγωγική περίοδο,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πώς προτίθεται να στηρίξει οικονομικά τους μηλοπαραγωγούς της
χώρας, οι οποίοι λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής σε
συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή του προϊόντος, αντιμετωπίζουν
ζητήματα επιβίωσης;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να
αναζητήσει νέες αγορές για να απορροφηθεί η φετινή παραγωγή
αλλά και οι μελλοντικές;
3. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει την καταστροφή της παραγωγής
από την απουσία λειτουργίας των αποθηκευτικών ψυκτικών
χώρων;
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