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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ ζε επηηξαπέδηα ζηαθύιηα»   

 

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 (Λ. Γξάκαο, Θαβάιαο, εξξώλ) ζέιεη λα ζέζεη ππόςε ζαο έλα ζεκαληηθό 

πξόβιεκα πνπ αλέθπςε θη αθνξά ηα επηηξαπέδηα ζηαθύιηα, πνπ απαληώληαη ζε ζεκαληηθέο 

εθηάζεηο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Θεληξηθή Καθεδνλία.   

Ο πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία θαη ε ελεξγεηαθή θξίζε πξνθάιεζε ληόκηλν αλαηηκήζεσλ θαη 

πιεζσξηζκνύ ζε όια ηα πξντόληα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θξνύησλ θαη 

ιαραληθώλ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο ηνπιάρηζηνλ θαηά 30 - 40% ζε ζρέζε κε πέξζη. Οη θαηαλαισηέο 

παξά ηελ πεπνίζεζε ηνπο όηη ηα ηειεπηαία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δηαηξνθή δελ ηα ζεσξνύλ είδε πξώηεο αλάγθεο θαη πξντόληα πξνηεξαηόηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη ελζθήςεη ζηελ Δπξώπε θαη Παγθνζκίσο.  

Σαπηόρξνλα όκσο γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ πιεζσξηζκνύ, παξαηεξήζεθε 

θαη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαιιηέξγεηαο ζε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

(ελέξγεηα, ιίπαλζε, θπηνπξνζηαζία, εξγαηηθά θ.α.), κε παξάιιειε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ζπιινγήο, 

ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο. 

Παξά ην ζεηηθό γεγνλόο ηεο ιήςεο κέηξσλ από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία, (όπσο ε κείσζε ηεο 

θνξνινγίαο γηα ηνπο αγξόηεο κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ή εθείλσλ πνπ θάλνπλ ζπκβνιαηαθή πώιεζε 

ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγνπλ, ε επηδόηεζε ιηπαζκάησλ, ε επηδόηεζε αγξνηηθνύ ξεύκαηνο θ.α.),  

δπζηπρώο θέηνο δελ κπόξεζαλ λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο παξαγσγνύο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ κε ηα 

ηόζα πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ.  

Ζ θαηάζηαζε πιένλ είλαη ηξαγηθή γηα ηνλ θιάδν επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ ηα νπνία, είηε δελ 

ζπγθνκίζηεθαλ θαζόινπ ιόγσ ρακεινύ εκπνξηθνύ ελδηαθέξνληνο, είηε πσιήζεθαλ ζε 
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εμεπηειηζηηθέο ηηκέο θάησ ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, θαζόηη πξόθεηηαη γηα πξντόληα θαηεμνρήλ 

εμαγώγηκα κε ζρεηηθά κηθξή εζσηεξηθή θαηαλάισζε.  

Παξά ην γεγνλόο όηη από ηελ αξρή ηεο θεηηλήο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ θαη κε δεδνκέλν όηη 

πξνεγήζεθαλ δύν θαθέο θαιιηεξγεηηθέο πεξίνδνη γηα ην επηηξαπέδην ζηαθύιη, ήηαλ εκθαλείο νη 

δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνύζαλ νη παξαγσγνί  θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο, ζπλέρηζαλ 

απηόεηνη αθνινπζώληαο ηελ πξνηξνπή ηεο Θπβέξλεζεο θαη ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ γηα θάιπςε 

ηεο δηαηξνθηθήο επάξθεηαο ηεο ρώξαο καο, θαη νινθιήξσζαλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπο. Άιισζηε, ε θξνληίδα κηαο πνιπεηνύο θαιιηέξγεηαο δελ κπνξεί λα ακειεζεί νύηε 

γηα κηα ρξνληά ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ νινζρεξνύο θαηαζηξνθήο ηόζν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο όζν θαη 

ηνπ πνιπεηνύο θπηηθνύ θεθαιαίνπ. 

Σα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ζηε ρώξα καο είλαη πνιιά θαη 

γλσζηά. ηα θπξηόηεξα όκσο πνπ 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 ην 

απμεκέλν θόζηνο παξαγσγήο ιόγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, ε έιιεηςε 

εξγαηηθώλ ρεξηώλ θαη ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο θαζώο θαη ηα ινηπά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηε ζπγθνκηδή αιιά θαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

κε ηηο ηηκέο πώιεζεο λα θαηξαθπινύλ ζηα ρακειόηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, δεκηώλνληαο 

ηνπο παξαγσγνύο θαη ζπξξηθλώλνληαο ζεκαληηθά ην εηζόδεκά ηνπο ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ 

επηβίσζε ησλ αγξνηηθώλ ηνπο εθκεηαιιεύζεσλ».  

πλνςίδνληαο, νη αλαηαξάμεηο ζηελ αγνξά ησλ θξνύησλ, εμαηηίαο ησλ επηπηώζεσλ ηνπ πνιέκνπ 

ζηελ Οπθξαλία, πνπ επζύλεηαη θαη γηα ηελ εθηόμεπζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, απνηειεί κηα ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα πνπ έρεη θέξεη ζε δπζρεξή ζέζε 

ηνπο θαιιηεξγεηέο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ.  

 

Θ. Τπνπξγέ, 

Έρνληαο ππόςε ηα 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, ιόγσ θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξεκβαίλνληαο θαίξηα όπνπ παξαηεξείηαη δηαηαξαρή θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία θαη ε ζπλέρηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ Αλαηνιηθή 

Καθεδνλία, ζαρ ζηηούμε να εξεηάζεηε ηη δςναηόηηηα σοπήγηζηρ οικονομικήρ ενίζσςζηρ 

ζηοςρ παπαγωγούρ επιηπαπέζιων ζηαθςλιών, με ζκοπό ηην ενίζσςζη και ζηήπιξη ηος 

ειζοδήμαηόρ ηοςρ, αξιοποιώνηαρ όλα ηα διαθέζιμα σπημαηοδοηικά επγαλεία πος έσει ηο 

Τποςπγείο (de minimis, Σαμείο αλληλεγγύηρ,κ.α.), όπσο ήδε νξζά θάλαηε ζε άιιεο 



 

 

θαιιηέξγεηεο γηα ην έηνο 2022 ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ 

νη Αγξόηεο καο, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 
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 Πεξηθεξεηάξρε Αλ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο θ. Υξ. Κέηην periferiarxis@pamth.gov.gr, 

periferiarxis@pamth.gov.gr, cmetios@gmail.com, periferiarxis.amth@gmail.com 

 Πεξηθεξεηάξρε Θεληξ. Καθεδνλίαο θ. Απ. Σδηηδηθώζηα A.Tzitzikostas@pkm.gov.gr   

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Θαβάιαο θ. Αι Πνιίηε antip-kavalas@pamth.gov.gr   

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Γξάκαο θ. Γξ. Παπαεκκαλνπήι  antidramas@pamth.gov.gr    

 Αληηπεξηθεξεηάξρε εξξώλ θ. Παλ. ππξόπνπιν  antiperiferiarxis@serres.pkm.gov.gr   

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Υαιθηδηθήο θ. Η. Γηώξγηνο  i.giorgos@pkm.gov.gr   

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξ. Οηθνλνκνίαο Α.Κ.Θ. θ. Βαζ. Γειεζηακάηε antipagrot@gmail.com   

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Θ.Κ. θ. Γ.Γηνπηίθα K.Gioutikas@pkm.gov.gr   

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Θ.Κ. θ. Γ. Θεθαιά  rdo@pkm.gov.gr   

 Γήκνη Παγγαίνπ , Ακθίπνιεο 

 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

 Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.  

 ΓΑΟΘ Α.Κ.Θ.  

 ΓΑΟΘ Γξάκαο, Θαβάιαο, εξξώλ, 

 Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

 Αγξνηηθνί ύιινγνη, Οκάδεο παξαγσγώλ θαη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλώζεηο ζηελ 

Αλαηνιηθή Καθεδνλία  
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