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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 3530/30-9-2022 Αναφορά 

 
Σχετικά με την παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε η Βουλευτής κα Κ. Βέττα, για τα θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Σε σχέση με αίτημα των μηλοπαραγωγών Εορδαίας για στήριξη, αναφέρουμε ότι η Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν λάβει ήδη μία σειρά μέτρων με 
γνώμονα τη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους 
παραγωγής. Τα μέτρα αυτά εξειδικεύτηκαν και ενισχύθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των αγροτών.  
 
Ειδικότερα όσον αφορά στο αυξημένο κόστος στην ενέργεια, προχωρήσαμε σε οριζόντιες αλλά 
και στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο, με το οποίο δόθηκαν πάνω από 72 εκατ. ευρώ στους αγρότες-
δικαιούχους, ενώ προβλέφθηκαν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, 
μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην ανακούφιση των παραγωγών από το βάρος της ακρίβειας.  
 
Σημειώνουμε ότι, από τις αρχές του έτους, οι ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα που έχουν 
δοθεί από την Κυβέρνηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. 
 
Ως προς το θέμα των εξαγωγών μήλων, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
εμφανίζονται στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) που τηρείται στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποσότητες εξαγωγών σε μήλα που 
αναγγέλθηκαν στο σύστημα για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022,  σε σύγκριση με το 
ίδιο διάστημα τα έτη 2021 και 2020, αποτυπώνεται ως εξής: 
 

ΠΡΟΪΟΝ: ΜΗΛΑ 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

2022 - μέχρι 
20/10/2022  

2021 - μέχρι 
20/10/2021  

2020 - μέχρι 
20/10/2020  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε 
τόνους) 

59.514 62.905 53.741 

 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει μια μικρή μείωση των εξαγωγών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.  
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Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και τα αιτήματα και λαμβάνει μέτρα, όπου κρίνεται αναγκαίο. 
 
Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο μας προωθεί την άσκηση πολιτικής στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των μήλων, μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών. 
Οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, μπορούν να 
υλοποιούν δράσεις που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων τους, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ 1308/2013, 891/2017 και 892/2017, καθώς και με την αριθ. 
4270/139407/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β΄5/5-1-2018), όπως ισχύουν. 
 
Η ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων, η ένταξη των αγροτών σε Ομάδες Παραγωγών, σε 
Συνεταιρισμούς και στη συμβολαιακή γεωργία, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του 
Υπουργείου μας, καθώς αντιμετωπίζει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα του μικρού κλήρου και 
της αύξησης του κόστους παραγωγής. Συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων τιμών με τη 
συγκέντρωση των προϊόντων, την άρτια έρευνα της αγοράς, και την εκμετάλλευση 
προγραμμάτων που απευθύνονται σε συλλογικά σχήματα.  
Μάλιστα, η κυβέρνηση δίνει ουσιαστικά κίνητρα για ένταξη των αγροτών σε συνεργατικά 
σχήματα, με μέτρα όπως η μείωση του φόρου των μετεχόντων σε αυτά κατά 50%, αλλά και την 
συμπερίληψη των Οργανώσεων στους δικαιούχους του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.  
 
Τέλος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπηρετώντας την 
αρχή της για άμεσο και ανοιχτό διάλογο με όλους τους αγρότες, προκειμένου να βρεθεί λύση 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Εορδαίας, 
όπως διατυπώνεται στην συνημμένη επιστολή (25.9.2022) και στις 4.10.2022 πραγματοποίησε 
συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Δήμαρχο Εορδαίας, κ. 
Παναγιώτη Πλακέντα, προκειμένου να ενημερωθεί για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι 
μηλοπαραγωγοί της περιοχής. 
 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  
 
 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κα Κ. Βέττα 
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