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Η Ερώτηση 1089/10-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα
θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει την καλλιέργεια της κορινθιακής
σταφίδας, αλλά και τους ίδιους τους σταφιδοπαραγωγούς με τη χορήγηση, ήδη από το έτος
2017, συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργειά της.
Μάλιστα, με την υπ’ αριθ. 433/112671/23-4-2021 απόφαση «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της
συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το έτος
ενίσχυσης 2020» (Β΄1713/26-4-2021), το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της
καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίστηκε στο ποσό των 522
ευρώ/εκτάριο.
Μέσα στο 2021 καταβλήθηκε σε 5.399 παραγωγούς το ποσό των 3.960.468,31 ευρώ.
Επίσης, οι παραγωγοί σταφίδας έχουν λάβει ήδη ενίσχυση μέσω των επιστρεπτέων
προκαταβολών συνολικού ύψους άνω των 2,5 εκατ. €.
Σημειώνουμε ότι, η καλλιέργεια της σταφίδας ανήκει στον τομέα των φρούτων και λαχανικών,
όπου η πολιτική υλοποιείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013], οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών
και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των
οπωροκηπευτικών παραγωγής των μελών τους. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί
πρόγραμμα αντίστοιχο με τον αμπελοοινικό τομέα (πράσινος τρύγος, απόσταξη κρίσης), ενώ η
απόσυρση των αποθεμάτων σταφίδας ως μεταποιητικού προϊόντος δεν είναι επιλέξιμη στο
πλαίσιο των προγραμμάτων του τομέα των οπωροκηπευτικών.
Ωστόσο, ως εναλλακτική διάθεση της σταφίδας, μπορεί να αποτελέσει η απόσταξη της
κορινθιακής σταφίδας, χωρίς να εμπεριέχεται σε μέτρο στήριξης, η οποία επιτρέπεται στο
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/787 για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, δηλαδή
ποτών με αλκοόλη, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού.
Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι «Κατηγορίες Αλκοολούχων Ποτών», στην παράγραφο 8, υπάρχει
η κατηγορία «Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy» που είναι: «α) Απόσταγμα σταφίδας ή raisin
brandy είναι το αλκοολούχο ποτό το οποίο παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη του προϊόντος
που λαμβάνεται από την αλκοολική ζύμωση εκχυλίσματος ξηρών σταφίδων των ποικιλιών
‘‘μαύρη κορινθιακή’’ ή ‘‘μοσχάτο Αλεξάνδρειας’’».

-2-

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλο το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται σε
συνεχείς διαβουλεύσεις και συναντήσεις με φορείς, συνεταιρισμούς και παραγωγούς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της σταφίδας.
Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας ότι, η σταφίδα αποτελεί ιστορικά ένα εμβληματικό προϊόν για την
ελληνική αγροτική παραγωγή, υψηλής διατροφικής αξίας και με διακρίσεις σε παγκόσμιο
επίπεδο, το Υπουργείο συνεχίζει τις προσπάθειες για την στήριξη του προϊόντος.
Σε αυτό το πλαίσιο :
 Διατηρεί τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στην κορινθιακή σταφίδα.
 Είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση και συνεργασία με τους φορείς και όλους τους συνδεόμενους
με την παραγωγική διαδικασία, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ένταξής τους στο μέτρο
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που
παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 Ενεργοποιεί κάθε δυνατότητα των οργανισμών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου για την
απορρόφηση αυτής της «υπερτροφής» από τις κρατικές δομές.
 Δημιουργεί ομάδα εργασίας για την κορινθιακή σταφίδα και την κρητική σουλτανίνα,
προκειμένου να διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής ανάπτυξης του προϊόντος σε μεγάλες
αγορές, διασφαλίζοντας την ευημερία των παραγωγών και των εργαζομένων στην αλυσίδα
παραγωγής και διακίνησής του.
 Εκμεταλλεύεται τα προγράμματα προώθησης στην κοινωνία, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες
που δημιούργησε η πανδημία, προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και διαγράφοντας ένα
λαμπρό μέλλον για την ελληνική σταφίδα.
 Συνεργάζεται αποδοτικά με την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις
υπάρχουσες μελέτες που τεχνοκρατικά έχουν εκπονηθεί και εγγυώνται βιώσιμα αναπτυξιακά
σχήματα και προοπτικές.
Μάλιστα στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις 15 Νοεμβρίου 2021, με
παρέμβαση μας, μεταξύ άλλων:


Επαναφέραμε το αίτημα της Ελλάδας προς την Ε.Ε για ειδικό πρόγραμμα απόσυρσης της
μαύρης κορινθιακής σταφίδας, τονίζοντας την κατακόρυφη μείωση των πωλήσεων της λόγω
της πανδημίας με επακόλουθο την συσσώρευση αδιάθετων αποθεμάτων και τη δεινή θέση
των παραγωγών, ενώ επίσης



Ζητήσαμε την λήψη, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκτακτων μέτρων στήριξης των
αγροτών που βάλλονται από τις φυσικές καταστροφές και την πανδημία.



Αναδείξαμε τις τρέχουσες προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο πρωτογενής τομέας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, λόγω πολλαπλών παραγόντων, με
σημαντικότερο την αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της συνδυαστικής αύξησης του
κόστους των ζωοτροφών, των λιπασμάτων, των μεταφορικών εξόδων και φυσικά των
καυσίμων και της ενέργειας



Ζητήσαμε ειδικά μέτρα ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους λόγω αύξησης των ζωοτροφών,
των πρώτων υλών, της ενέργειας και γενικά του συνολικού κόστους παραγωγής.
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Κατά τα ανωτέρω προκύπτει ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλει
συνεχείς, εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την
στήριξη του εμβληματικού μας προϊόντος, της σταφίδας.
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