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Θέκα: «Αλαγθαηόηεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ θαη ειηάο»

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο, σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο
Αλαη. Καθεδνλίαο ζέιεη λα ζέζεη ππόςε ζαο έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ αθνξά ηα επηηξαπέδηα
ζηαθύιηα θαη ηελ επηηξαπέδηα ειηά Υαιθηδηθήο, πνπ απαληώληαη ζηηο Π.Δ. Θαβάιαο θαη εξξώλ.
Από ηελ έλαξμε ηεο παγθόζκηαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, πέξαλ ηνπ πξνθαλνύο θηλδύλνπ γηα ηελ
πγεία όισλ καο, ε παλδεκία ηνπ λένπ θνξνλντνύ (COVID-19) έκειε λα δνθηκάζεη ηα όξηα αληνρήο
ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ πγείαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε
δηεζλέο επίπεδν.
ηε ρώξα καο, ιόγσ απηήο ηεο θξίζεο, ζπλεηδεηνπνηήζακε όηη ε ππεξ-εμάξηεζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο από ηνλ ηνπξηζκό - ηε ιεγόκελε βαξηά βηνκεραλία ηεο ρώξαο - απνδείρζεθε
πξνβιεκαηηθή θαη αλαβίσζε ην ελδηαθέξνλ (επηρεηξεκαηηθό, επελδπηηθό, ηερλνινγηθό) γηα άιινπο
θιάδνπο, ηδηαίηεξα όζνπο έρνπλ ζνβαξά πεξηζώξηα δπλακηθήο αλάπηπμεο, όπσο ν αγξνδηαηξνθηθόο.
Ο αγξνδηαηξνθηθόο θιάδνο, ε αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε αμία ηεο πηζηνπνίεζεο
αιιά θαη ηεο θαηλνηνκίαο απέθηεζαλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν. Παξάιιεια, ε παγθόζκηα αγνξαζηηθή
δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ κεηώζεθε δξαζηηθά αθνύ ην Lockdown πάγσζε ηηο νηθνλνκίεο ησλ
ρσξώλ θαη έθεξε άκεζε έθξεμε ηεο αλεξγίαο.
Παξόια απηά, θαηά ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ, κεξηθέο θαηεγνξίεο αγξνηηθώλ
πξντόλησλ παξά ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζπλέρηζαλ λα έρνπλ πςειέο ηηκέο ιόγσ πςειήο
δήηεζήο ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο εμ αηηίαο ηεο πςειήο δηαηξνθηθήο
ηνπο αμίαο (π.ρ. πνξηνθάιηα, αθηηλίδηα, θιπ). Δπηπξόζζεηα, ην κεησκέλν κέζν εηζόδεκα πξνο
θαηαλάισζε ζε πνιιέο ρώξεο απμάλεη ηε δήηεζε ζε «θηελά» πξντόληα όπσο όζπξηα, μεξνί θαξπνί,
ζηηεξά, δεκεηξηαθά θ.α.

Αληίζεηα ε εκπνξηθή δήηεζε ζε αγξνηηθά πξντόληα, όπσο ην επηηξαπέδην ζηαθύιη θαη ε
επηηξαπέδηα ειηά ηύπνπ Υαιθηδηθήο, κεηώζεθε θαηαθόξπθα, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν, θαζώο νη θαηαλαισηέο παξά ηελ πεπνίζεζε ηνπο όηη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή δελ ηα ζεσξνύλ είδε πξώηεο αλάγθεο ζηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο.
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε ρακειή εκπνξηθή δήηεζε ησλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ θαη
ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ηύπνπ Υαιθηδηθήο, ε νπνία νδήγεζε ζε ειεύζεξε πηώζε ησλ ηηκώλ πώιεζήο
ηνπο θαη ζηελ αδπλακία απνξξόθεζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο παξαγσγήο ζηε δηεζλή αγνξά, θαζόηη
πξόθεηηαη γηα πξντόληα θαηεμνρήλ εμαγώγηκα.
Παξά ην γεγνλόο όηη από ηελ αξρή ηεο θεηηλήο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ ήηαλ εκθαλείο νη
δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνύζαλ νη παξαγσγνί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο, ζπλέρηζαλ
απηόεηνη (ελώ πξνεγήζεθαλ δύν θαθέο θαιιηεξγεηηθέο πεξίνδνη) αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο
Θπβέξλεζεο θαη ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ, θη νινθιεξώζαλε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ
θαιιηέξγεηά ηνπο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηξνθηθή επάξθεηα ηεο ρώξαο καο.
Άιισζηε, πξόθεηηαη γηα πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, ε θξνληίδα ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ακειεζεί
νύηε γηα κηα ρξνληά ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ νινζρεξνύο θαηαζηξνθήο ηόζν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο
όζν θαη ηνπ πνιπεηνύο θπηηθνύ θεθαιαίνπ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδνο θύιεζε ηθαλνπνηεηηθά, θαζώο νη
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο δίλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ παξαγσγή πςειήο
πνηόηεηαο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ θαη επηηξαπέδηαο ειηάο ηύπνπ Υαιθηδηθήο ζηελ Π.Δ. Θαβάιαο θαη
εξξώλ, απαιιαγκέλσλ από θπηνπαζνινγηθέο θαη εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο, κε ειάρηζηε
επηβάξπλζε από ρεκηθέο εηζξνέο, γεγνλόο πνπ είλαη θαη επηζπκεηό, θαζώο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό
ησλ αλσηέξσ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Θαβάια είλαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο.
Σν ηειηθό ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί κε βεβαηόηεηα λα εμαρζεί (αθόκε θαη ν πην δύζπηζηνο κπνξεί
λα ην εμαθξηβώζεη εύθνια), ηώξα πιένλ πνπ ε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδνο έρεη νινθιεξσζεί
είλαη όηη, ε παλδεκία ηνπ λένπ θνξνλνϊνύ (COVID-19) πξνθάιεζε ζεκαληηθή απώιεηα

εηζνδήκαηνο ζηνπο θαιιηεξγεηέο επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνύ θη επηηξαπέδηαο ειηάο ηύπνπ
Υαιθηδηθήο ζηελ Π.Ε. Καβάιαο, δεκηνπξγώληαο έηζη ζηνπο θαιιηεξγεηέο κεγάιν πξόβιεκα
βηνπνξηζκνύ.
Σα πξνβιήκαηα ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ζηε ρώξα καο είλαη πνιιά θαη δηαρξνληθά. ηα
θπξηόηεξα όκσο, όπσο είλαη ν κηθξόο θιήξνο, ε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ, ε κεγάιε
εμάξηεζε από ηνπο αιινδαπνύο εξγάηεο, ε αβάζηαρηε γξαθεηνθξαηία, ε απνπζία ηθαλνπνηεηηθνύ
αξηζκνύ ζπιινγηθώλ νξγαλώζεσλ, θ.α.. ζήκεξα ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ θαη νη επηπηώζεηο
ηεο παλδεκίαο. ε απηέο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, ηηο δπζθνιίεο
πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ, ηε ρακειή εκπνξηθή δήηεζε, ηελ έιιεηςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ηηο

ρακειέο ηηκέο πώιεζεο θαζώο αθόκε θαη ηε δηάιπζε ησλ ζπλεξγεηώλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κε
άιινπο ηνκείο όπσο είλαη ν ηνπξηζκόο, ε εζηίαζε θαη ε κεηαπνίεζε.
Θ. Τπνπξγέ,
Έρνληαο ππόςε ηα γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ
ηεο λόζνπ ηνπ COVID-19 ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη ηαπηόρξνλα δεδνκέλε ηε ζέιεζε ηεο
Θπβέξλεζεο λα ζπλερίδεη λα θαιύπηεη ζηνρεπκέλα ην απνιεζζέλ εηζόδεκα ησλ Διιήλσλ Αγξνηώλ,
παξεκβαίλνληαο θαίξηα όπνπ παξαηεξείηαη δηαηαξαρή θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
πξνζηαζία θαη ε ζπλέρηζε ησλ παξαπάλσ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Π.Δ. Θαβάιαο θαη εξξώλ, ζαο
δεηνύκε λα εμεηάζεηε ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο
παξαγωγνύο επηηξαπέδηωλ ζηαθπιηώλ θη επηηξαπέδηαο ειηάο ηύπνπ Υαιθηδηθήο , κε
ζθνπό ηελ ελίζρπζε θαη ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο, αμηνπνηώληαο όια ηα δηαζέζηκα
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ έρεη ην Τπνπξγείν (de minimis, Σακείν αιιειεγγύεο,
Σακείν ζηήξημεο ιόγω παλδεκίαο, θ.α.)
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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