
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 08/03/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Χαριστική βολή στους παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι
διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές έναντι της Ρωσίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σε απόλυτη ένδεια οδηγούνται οι ροδακινοπαραγωγοί της Κεντρικής Μακεδονίας με τις
επιλογές της Κυβέρνησης να συναινεί διαρκώς στις κυρώσεις της Ε.Ε. εναντίον της
Ρωσίας, πόσω μάλλον τώρα και έπειτα από την πρόσφατη εισβολή της στην Ουκρανία.
Οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια και το πετρέλαιο, το αυξημένο κόστος αγοράς
πρώτων υλών και λιπασμάτων, η κακοκαιρία που έπληξε το προηγούμενο χρονικό
διάστημα τη Βόρεια Ελλάδα και τώρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι κυρώσεις
που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, οι οποίες προστίθενται στο εμπάργκο
που έχει επιβάλει η Ρωσία τα οκτώ τελευταία χρόνια (σ.σ. έπειτα από τον πόλεμο στην
Κριμαία,  το 2014)  σε μια σειρά προϊόντων από την Ευρώπη,  μεταξύ αυτών και το
ροδάκινο, δημιουργούν ένα ατέρμονο «θανατηφόρο πλήγμα» στη διακίνηση
συμπύρηνων και των παραγομένων τους αγαθών. Αυτό συνδυαστικά και αθροιστικά
απειλεί εκτός από τη φετινή παραγωγή ροδάκινων και την κατ΄ επέκταση επιβίωση του
αγροτικού κόσμου της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τα στοιχεία που παρουσιάζει η
Ένωση Κονσερβοποιιών Ελλάδας (ΕΚΕ), μόνο στη Ρωσία εξαγόταν ετησίως το ένα
τρίτο της παραγωγής συμπυκνωμένου χυμού ροδάκινου, δηλαδή οι 8-8,5 χιλιάδες από
τους 25-30 χιλιάδες τόνους της συνολικής εξαγώγιμης ελληνικής παραγωγής
συμπυκνωμένου χυμού ροδάκινου, ήτοι προκύπτει πρόβλημα και για 30.000 τόνους
πρώτης ύλης (συμπύρηνο ροδάκινο) που απορροφούσε μέσω των χυμών αυτών η
ρωσική αγορά.  Αθροιστικά,  προς τις αγορές Ρωσίας –  Ουκρανίας -  Λευκορωσίας
εξάγονταν (κομπόστες και χυμοί) μέχρι πρότινος 40.000 τόνοι πρώτης ύλης, δηλαδή
συμπύρηνου ροδάκινου. Συνεπώς, το ζήτημα στήριξης των ροδακινοπαραγωγών,
ύστερα κι από τις νέες εξελίξεις, τίθεται ως μονόδρομος της πολιτικής πια του ΥΠΑΑΤ.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεστε όπως ενεργήσετε μεθοδικά και με καίριες πρωτοβουλίες να στηρίξετε
τους ροδακινοπαραγωγούς - εξαιτίας και της πτώσης του κόστους παραγωγής
συμπύρηνων - την κομβική αυτή ιστορική χρονική στιγμή που εκ νέου και
επιπροσθέτως πλήττονται είτε δια μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε. είτε δια
ιδίων κεφαλαίων;

2. Διατίθεστε όπως ενεργοποιήσετε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης - Στήριξης της
Ε.Ε., ώστε να στηριχθεί το σύνολο των βαθμίδων επεξεργασίας (από την παραγωγή
μέχρι την κομποστοποίηση και χυμοποίηση) των συμπύρηνων καρπών (ροδάκινα,
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βερίκοκα, νεκταρίνια) Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο πλήττεται ανελέητα τα τελευταία
χρόνια, πόσω μάλλον τώρα μετά κι από τα θλιβερά διαδραματιζόμενα στην Ουκρανία;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ




