
 

Αζήλα, 10 επηεκβξίνπ 2021 
 

ΔΡΧΣΖΖ  
 

Πξνο ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
 
ΘΔΜΑ: «Λήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ ξαγδαία αύμεζε ησλ 
ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ» 
 
H δηαηξνθηθή αλαζθάιεηα είλαη από ηηο πην ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε αλζξσπόηεηα ζήκεξα. Δπζηπρώο, θάζε κέξα επηδεηλώλεηαη 

από ηελ ζπλερηδόκελε παλδεκία  θαη ηελ θιηκαηηθή θξίζε. Τν θάληαζκα ηεο 

ελεξγεηαθήο θαη δηαηξνθηθήο αλαζθάιεηαο πιαλάηαη πάλσ από νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν. Οη ηηκέο ησλ ελεξγεηαθώλ νξπθηώλ θαη ησλ δηαηξνθηθώλ αγαζώλ έρνπλ 

πάξεη ηελ αληνύζα, ζέηνληαο ζε θίλδπλν όρη κόλν ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ, αιιά θαη ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ 

κεγάισλ πιεζπζκώλ, θύξηα ησλ εππαζώλ θαη θησρόηεξσλ ζηξσκάησλ. 

Καζεκεξηλέο είλαη νη εηδήζεηο γηα απμήζεηο ζηηο ηηκέο βαζηθώλ δηαηξνθηθώλ 

αγαζώλ ζηηο αγνξέο, ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ή ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο θαη ησλ 

θαπζίκσλ ζηα βελδηλάδηθα. Πξσηαζιεηήο ζε όιε ηελ Επξώπε θαίλεηαη λα 

είλαη ε Ειιάδα. Η πξνζπάζεηα δηθαηνιόγεζεο ησλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξνθίκσλ δελ είλαη εύθνιε. 

 Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνύ Τξνθίκσλ ηνπ ΟΗΕ (FAO) o 

δείθηεο ηηκώλ ηξνθίκσλ, κε κηθξέο εμαηξέζεηο, ζεκεηώλεη, ζηαζεξά, 

ζπλερείο απμήζεηο. Τνλ Ινύιην ζεκεηώζεθε, κελ, κηα κηθξή θάκςε, αιιά 

ν γεληθόο δείθηεο ηηκώλ ηξνθίκσλ, παξακέλεη πςειόηεξνο θαηά 31% 

από ην Ινύιην ηνπ 2020.  

 Τα απνζέκαηα δεκεηξηαθώλ βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα από ηελ 

αξρή ηεο παλδεκίαο θαη αλακέλεηαη λα απμεζνύλ, αθόκα παξαπέξα,  

παξά ηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο θαη ηα αθξαία κεηεσξνινγηθά 

θαηλόκελα, όπσο ν θαύζσλαο ζηνλ Καλαδά. 

 Σπγρξόλσο, ε κεηαθνξηθή αιπζίδα αλέθακςε κεηά ηελ παλδεκία, 

ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Εκπνξίνπ, ζεκεηώλνληαο θαη 

κηα αύμεζε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2020.  

Πνιινί αλαιπηέο πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ηηο αηηίεο ηεο αλόδνπ ησλ ηηκώλ, 

πξνηείλνληαο δηάθνξεο εμεγήζεηο. Τν ζίγνπξν είλαη όηη νη θαύζσλεο ζηελ 

Σηβεξία ή ηνλ Καλαδά δελ επεξέαζαλ ηελ παξαγσγή ζηηεξώλ, κε απνηέιεζκα 

αζήκαληε επηξξνή ζηελ δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ. Άιιν ζπκπέξαζκα πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλν, είλαη όηη, ην κεηαθνξηθό θόζηνο απμάλεηαη κε 

θύξηα αηηία ηελ άλνδν ηηκώλ ησλ ελεξγεηαθώλ νξπθηώλ θαη ησλ θαπζίκσλ.  



 

Όκσο, νη αηηίεο απηέο δελ κπνξνύλ εμεγήζνπλ ηηο απμήζεηο ησλ ηηκώλ ζην 

ζύλνιν, ζρεδόλ, ησλ αγαζώλ θαη εκπνξεπκάησλ. Η ζεκλή άπνςε πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ρείιε ησλ πεξηζζνηέξσλ είλαη όηη επηθξαηνύλ «θεξδνζθνπηθέο 

ηάζεηο»! Πξνθαλώο «θεξδνζθόπνη» ζέινπλ λα επαλαθηήζνπλ ηα ρακέλα 

θέξδε ηνπο από ηελ επνρή ησλ «lockdown», ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ππνινίπσλ κέηξσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο, ή ζέινπλ λα απνθνκίζνπλ θαη άιια 

θέξδε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πην παξαγσγηθέο επελδύζεηο, όπσο ε 

εμαγνξά δηθηύσλ ή άιισλ θξίζηκσλ δεκόζησλ ππνδνκώλ. Ίζσο θαη λα 

αληηδξνύλ ζηελ πηζαλόηεηα επηβνιήο ηνπ ιεγόκελνπ «παγθόζκηνπ θόξνπ» 

ζηα ππεξθέξδε ησλ κεγάισλ δηαδηθηπαθώλ εηαηξεηώλ.  

Η θξηζηκόηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη εμόρσο ζνβαξή θαη νκνινγείηαη αθόκα 
θαη από ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Η ΕΛΛΣΤΑΤ αλαθέξεη όηη,«Από ηε 
ζύγθξηζε ηνπ Γεληθνύ ΔΤΚ ηνπ κελόο Ινπιίνπ 2021 κε ηνλ αληίζηνηρν Δείθηε 
ηνπ Ινπιίνπ 2020 πξνέθπςε αύμεζε 1,4% έλαληη κείσζεο 1,8% πνπ 
ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ηνπ έηνπο 2020 κε ην 2019» 
Επίζεο, εμεγείηαη όηη κέξνο ηεο αύμεζεο ηνπ ΓΔΤΚ κεηαμύ Ινπιίνπ 2021 θαη 
Ινπιίνπ 2020 νθείιεηαη ζηελ θαηά: «1,7% ζηελ νκάδα Δηαηξνθή θαη κε 
αιθννινύρα πνηά, ιόγσ αύμεζεο θπξίσο ησλ ηηκώλ ζε: αρνί και καηζίκι, 
νφπά υάρια, ησριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώζιμα έλαια, νφπά θρούηα, νφπά 
λατανικά. Μέξνο ηεο αύμεζεο απηήο αληηζηαζκίζηεθε από ηε κείσζε θπξίσο 
ησλ ηηκώλ ζε: τοιρινό, γάλα νφπό πλήρες, γιαούρηι», ελώ αθνινπζεί ε 
αληίζηνηρε εμήγεζε γηα ηηο άιιεο νκάδεο αγαζώλ πνπ απαξηίδνπλ ην θαιάζη 
ηνπ ΓΔΤΚ. 
 
Δπζηπρώο, νη λενθηιειεύζεξεο ηδενιεςίεο δελ αθήλνπλ θαλέλαλ λα παξέκβεη. 
«Οη αγνξέο ζα απηνξπζκηζηνύλ θαη δελ κπνξνύκε λα παξέκβνπκε» είλαη ην 
δόγκα ηνπο.  Σηελ θαζεκαγκέλε από ηα κλεκόληα θαη ηα αιιεπάιιεια κέηξα 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκία ρώξαο καο, ζα κπνξνύζαλ ε θπβέξλεζε 
λα παξέκβεη θαη λα εμαγγείιεη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηώλ. Μηα 
δέζκεκέηξσλ ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη: 

 απζηεξνύο θνζηνινγηθνύο ειέγρνπο κε ζθνπό ηελ απνηξνπή 

απμήζεσλ. 

 Φνξνινγηθά κέηξα,κέζσ κείσζεο εηδηθώλ θόξσλ 

 λέεο δηεζλείο θαη δηαθξαηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

θαιύηεξσλ ηηκώλ, πνπ ζα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο απμήζεηο. 

 ζρεδηαζκόο θνηλσληθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ δηεύξπλζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πιένλ αδπλάησλ ζπκπνιηηώλ καο. 

 
Δεδνκέλνπ όηη,  

o Σύκθσλα κε ηνλ Ο.Η.Ε. ην δηθαίσκα ζηελ δηαηξνθή απνηειεί 

ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα.   

o Η ηξηπιή θξίζε θιηκαηηθήο αιιαγήο-απώιεηαο βηνπνηθηιόηεηαο-
δηαηξνθηθήο αλαζθάιεηαο ζέηεη ζε θίλδπλν νιόθιεξε ηεο 
αλζξσπόηεηα, 



o Οη απμήζεηο ηδηαίηεξα ζηα είδε πξώηεο αλάγθεο βαξύλνπλ ηνπο πην 
επάισηνπο πνιίηεο, 
 
 
 
 

Δξσηάηαη ναξκόδηνο Τπνπξγόο: 
 

1. Σί κέηξα άκεζεο απόδνζεο πξνηίζεηαη λα ιάβεη ώζηε, λα 
πξνσζεζνύλ άκεζα θαη ηαρέσο κέηξα απνηξνπήο ησλ απμήζεσλ 
ζηα είδε πξώηεο αλάγθεο;  

2. Πνηεο πξνηάζεηο πξνεηνηκάδεη ε θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν γηα 
ηνλ ζρεδηαζκό κέηξσλ απνθπγήο κηαο λέαο δηαηξνθηθήο θξίζεο; 
 

Οη Δξσηώληεο Βνπιεπηέο 

ΚαθαληάξεΥαξνύια (Υαξά) 

 

Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο (Νάζνο) 

Αιεμηάδεο Σξύθσλαο 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αζαλαζία (ία) 

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Απγέξε Θενδώξα (Γώξα) 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο - Υξήζηνο 

Βαγελά Άλλα  

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Γξίηζαο Θεόδσξνο  

Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα 

Εαραξηάδεο Κώζηαο 

Ζγνπκελίδεο Νίθνο 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο - Υαξάιακπνο 

Καζηκάηε Δηξήλε (Νίλα) 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο  

Λάππαο ππξίδσλ 

Μακνπιάθεο Υαξάιακπνο (Υάξεο)  

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 



Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μνπδάιαο Γηάλλεο 

 

 

Μπαιάθαο Γηάλλεο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

Ννηνπνύινπ Καηεξίλα 

Παπαειηνύ Γηώξγνο  

Πέξθα Θενπίζηε (Πέηε) 

Πνύινπ Παλαγηνύ (Γηώηα) 

Ραγθνύζεο Γηάλλεο 

αληνξηληόο Νεθηάξηνο 

αξαθηώηεο Γηάλλεο 

θνπξιέηεο Παλαγηώηεο (Πάλνο) 

πίξηδεο Υξήζηνο 

πξκαιέληνο Νίθνο 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Σζίπξαο Γηώξγνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Υαξίηνπ Γεκήηξηνο (Σάθεο) 

Υαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 

 


