
ΒΟΥ ΛJ I ΤΩ ΕΛΛΗ Ω 

Βασίλειος Νικολάου Βασιλειάδης 
Βουλευτής Πέλλης 

Νέα Δημοκρατία 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

τον Υπουργό Οικονομικών 

τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Χρ. Τριαντόπουλο 

Θέμα: Οι Έλληνες ροδακινοπαραγωγοί σε απόγνωση 

23 Αυγούστου 2022 

Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για την ελληνική ροδακινοπαραγωγή. Διεθνείς και εγχώριες 

εξελίξεις επηρέασαν σημαντικά το κόστος παραγωγής αυξάνοντάς το σε πρωτοφανή επίπεδα, με κύριες αιτίες την 

έλλειψη εργατών γης και τις αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων, λιπασμάτων και ενέργειας. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία διατάραξε τις αγορές και επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές επιτραπέζιου ροδάκινου, 

συμπιέζοντας τις τιμές. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν φαινόμενα μη ομαλής ροής στην απορρόφηση της παραγωγής 

συμπύρηνου ροδάκινου με αναστολές παραλαβών από τη βιομηχανία μεταποίησης, επηρεάζοντας περεταίρω την 

ποιότητα του προϊόντος, ενώ δεν τηρήθηκε ούτε η εξαγγελία της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) για την 

τιμή. 

Τη χαριστική βολή στη ροδακινοπαραγωγή έδωσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις 

και ισχυρούς ανέμους που κατέστρεψαν την παραγωγή ή επηρέασαν την ποιότητα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, στο ευαίσθητο στάδιο της συγκομιδής. Οι καταστροφές αυτές δεν καλύπτονται από τον 

απαρχαιωμένο Κανονισμό του ΕΛΓΑ και συνεπώς οι παραγωγοί δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τον μηχανισμό 

των γεωργικών ασφαλίσεων. 

Με δεδομένο ότι μετά και τις επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων του θέρους το εισόδημα των 

ροδακινοπαραγωγών αναμένεται να μειωθεί σε απαγορευτικά επίπεδα, καθιστώντας την καλλιέργεια μη-βιώσιμη, 

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ενισχύσει τη ροδακινοπαραγωγή που επλήγη κατά το τρέχον έτος και με ποια

χρηματοδοτικά εργαλεία;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να επικαιροποιήσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ συμπεριλαμβάνοντας ως αίτιο

αποζημίωσης τη βροχόπτωση στα συγκεκριμένα προϊόντα;
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