
 

 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2023 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
ΘΕΜΑ: «Εκτός των ενισχύσεων de minimis οι μηλοπαραγωγοί του 
Έβρου» 
 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων η καταβολή ειδικής έκτακτης ενίσχυσης 300 ευρώ ανά παραγωγικό 
στρέμμα, μέσω της διαδικασίας των de minimis, προκειμένου να στηριχθούν 
οι καλλιεργητές μήλων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής της χώρας 
- συγκεκριμένα της ΠΕ Λάρισας - που ζημιώθηκαν σοβαρά από τις συνθήκες 
της αγοράς τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν άλλες περιοχές της 
χώρας που καλλιεργούνται τα μήλα, όπως ο ακριτικός Νομός Έβρου και 
γενικότερα περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ). 
 
Οι μηλοπαραγωγοί, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης, βρέθηκαν 
οικονομικά ζημιωμένοι και αντιμέτωποι με τα ίδια σοβαρά προβλήματα, 
εφόσον την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο η παραγωγή μήλων που 
προορίζονταν για νωπή κατανάλωση και για βιομηχανική χρήση, 
αντιμετώπισε προβλήματα στην εμπορία της. Το αυξημένο κόστος 
παραγωγής λόγω της ενεργειακής κρίσης, τα προβλήματα στο σύνολο της 
παραγωγικής διαδικασίας και συγκομιδής (έλλειψη εργατών γης κ.λ.π), καθώς 
και ζητήματα που παρουσιάσθηκαν στις αγορές του εξωτερικού (πχ με την 
Αίγυπτο), επιβάρυναν περισσότερο την ήδη δυσμενή κατάσταση, οδηγώντας 
τους παραγωγούς μήλων σε μια ζημιογόνο καλλιεργητική περίοδο. Η 
παραπάνω επιζήμια κατάσταση αφορά το σύνολο των μηλοπαραγωγών της 
χώρας και όχι μόνο τους παραγωγούς μήλων μιας συγκεκριμένης περιοχής. 
 
Μάλιστα, στην περιοχή της ΑΜΘ και συγκεκριμένα στον Έβρο ισχύουν σε 
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό κάποια από τα προβλήματα στα οποία στηρίχθηκε 
η απόφαση αποζημίωσης συγκεκριμένων παραγωγών μήλων, καθώς  πέραν 
των θεμάτων που προέκυψαν στην εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος 
παραγωγής είναι φυσικά μεγαλύτερο στην περιοχή μας, λόγω του αυξημένου 
κόστους μεταφοράς, του κόστους αγοράς εφοδίων και την έλλειψη εργατικών 
χεριών. 
 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στο παρελθόν, μέσω των σχεδίων βελτίωσης, παρότρυνε τους 
παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα να επενδύσουν σε καλλιέργειες μήλων, 
ροδάκινων, αχλαδιών κ.α., τώρα επιλέγει την επιλεκτική χορήγηση 
ενισχύσεων de minimis. Η άνιση διακριτική μεταχείριση σε βάρος των 



παραγωγών άλλων περιοχών της χώρας δείχνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζει χωρίς τη σοβαρότητα που αρμόζει τις 
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εν γένει στον πρωτογενή τομέα. 
 
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 
 
1) Προτίθεται να συμπεριλάβει τους παραγωγούς μήλων του Έβρου στις 
ενισχύσεις de minimis προκειμένου να καλύψουν μέρος της απώλειας 
του εισοδήματός τους; 
 
2) Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν 
ενημέρωσε αναλόγως (στην προκειμένη περίπτωση για τα μήλα) όλες 
τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας ότι προτίθεται να χορηγήσει 
ενισχύσεις de minimis στα μήλα, ώστε να αποστείλουν τα σχετικά 
στοιχεία και να συμπεριληφθούν και αυτές στις αποφάσεις χορήγησης 
de minimis που έχουν ήδη εκδοθεί; 
 
3) Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ενισχύσεις de minimis 
και σε άλλα προϊόντα που έχουν ζημιωθεί και οι παραγωγοί έχουν 
απωλέσει σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους όπως πχ τα 
ροδάκινα; 
 
 

Η ερωτώσα Βουλευτής 
 

Γκαρά Αναστασία 
 


