ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
ΕΔΡΑ : ΤΡΙΠΟΛΗ 28ης Οκτωβρίου 8 Τ.Θ. 9 Τ.Κ. 22131
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2710230601
FAX : 2710-231307, email: info@easarcadias.gr, www.easarcadias.gr,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ 3/12/2020
Αριθ. πρωτ. 4624

CHAMBER OF ARKADIA
Διεύθυνση
Ταχ.Κώδικας
Address
Postal Code
Τηλέφωνο
Telephone
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πανός 21
22 100
Tripolis – 21 Panos & 25th March
221 00
2710237123 / 227141
+00302710237123 / 227141
2710233738
info@arcadianet.gr
Http://www.arcadianet.gr

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
κ. Μ. ΒΟΡΙΔΗ
Κοιν.: 1. Υφυπουργό Εξωτερικών και
Βουλευτή Ν. Αρκαδίας κ. Κ. Βλάση
2. Βουλευτή Ν. Αρκαδίας κ. Ο.
Κωνσταντινόπουλο
3. Βουλευτή Ν. Αρκαδίας κ. Γ. Παπαηλιού
4. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Νίκα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγροτική παραγωγή της Αρκαδίας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ως εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικότητας και των μελών
του που ανήκουν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, και ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός
Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», που εκπροσωπεί μια μεγάλη μερίδα παραγωγών της ευρύτερης περιοχής της
Αρκαδίας, τόσο ως συνεταιρισμένα μέλη του, όσο και ως πελάτες του, θα θέλαμε με την παρούσα
επιστολή να θέσουμε υπόψη σας από κοινού τις δυσμενείς συνθήκες που έχει δημιουργήσει η
πανδημία του κορωνοϊού, στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας.
Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα βασικότερα προϊόντα της περιοχής μας είναι η πατάτα, της
οποίας η ζήτηση ήταν και εξακολουθεί να είναι σημαντικά μειωμένη, λόγω του μειωμένου αριθμού
τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας, της αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων και της
εστίασης και γενικά εξαιτίας όλων των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση
για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η τιμή της πατάτας να κατρακυλήσει σε επίπεδα που καθιστούν
την καλλιέργειά της ασύμφορη και οδηγούν τους παραγωγούς σε οικονομική καταστροφή.
Ένα επίσης μεγάλης σημασίας προϊόν για την οικονομία της περιοχής μας είναι το
μοσχοφίλερο, πάνω στο οποίο στηρίζουν το εισόδημά τους πολλές οικογένειες παραγωγών αλλά και
οινοποιών. Όπως όλα τα κρασιά, έτσι και το μοσχοφίλερο, πλήττεται σοβαρά από την πανδημία του
covid-19, καθώς η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατακόρυφα, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο
εξωτερικό, δεδομένου ότι αποτελεί ένα από τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της περιοχής μας.
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, τα οινοποιεία να μην μπορέσουν να απορροφήσουν
ολόκληρη τη φετινή παραγωγή σταφυλιών και η τιμή που έλαβαν οι παραγωγοί να είναι σημαντικά
μειωμένη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, το εισόδημά τους συρρικνώθηκε και πλέον
τίθεται θέμα βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων των παραγωγών μοσχοφίλερου.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ως επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα ότι στην Αρκαδία
έχουμε μία μόνο καλλιεργητική περίοδο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα
για τους τοπικούς παραγωγούς.
Για να αποφύγουμε δυσάρεστες συνέπειες για την τοπική οικονομία, για την επιβίωση των
παραγωγών πατάτας και μοσχοφίλερου της περιοχής μας και για την αντιμετώπιση φαινομένων
εγκατάλειψης και ερημοποίησης της υπαίθρου, ζητάμε την αρωγή σας και σας παρακαλούμε να
προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να τύχουν στήριξης τα δύο αυτά βασικά προϊόντα της
περιοχής μας, όπως άλλωστε έγινε και με άλλα προϊόντα, όπως οι ελιές, η ανοιξιάτικη πατάτα, τα
κηπευτικά θερμοκηπίων αλλά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για οποιαδήποτε
ενέργεια χρειαστεί από την πλευρά των φορέων μας.
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