
Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα έκθεση μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας 

για την δεινή θέση που έχουν βρεθεί οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών στο νομό μας 

καθώς και τον κίνδυνο για το μέλλον της παραγωγής και των προϊόντων. 

Όπως σας είναι γνωστό και το 2022 οι αντίξοες καιρικές συνθήκες (παγετός, καύσωνας, 

ακραίες βροχοπτώσεις) σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και την έλλειψη 

νερού άρδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, οδήγησαν στις 

περισσότερες περιοχές ως και σε ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής. Σημειωτέον 

ότι κάποιοι από τους παραπάνω παράγοντες δεν καλύπτονται καν από τον ΕΛΓΑ. 

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίστηκε στις καιρικές συνθήκες. Όπως γνωρίζετε το κόστος 

παραγωγής για τη χρονιά που πέρασε διπλασιάστηκε λόγω της κατακόρυφης αύξησης των 

λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων αλλά και του δυσβάσταχτου κόστους για άρδευση το 

οποίο δυστυχώς γινόταν ακόμα πιο υψηλό λόγω του ότι οι ποσότητες νερού μειώθηκαν 

δραματικά αλλά η τιμή εκτοξευόταν. Υπήρχε δηλαδή μια πλήρως δυσαναλογία κόστους 

προς ποσότητα νερού άρδευσης το οποίο εκτός των άλλων ήταν και κακής ποιότητος 

(αυξημένη αλατότητα λόγω εξάπλωσης αποθεμάτων).   

Η ενεργειακή κρίση έφερε εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων αλλά και του ρεύματος 

γεγονός που αύξησε ακόμα περισσότερο τόσο το κόστος της παραγωγής όσο και της 

διατήρησης των προϊόντων στα ψυγεία. Το κόστος κατά μέσο όρο έφτασε και ξεπέρασε τα 

0,50€ ανά κιλό. 

Ο τομέας της διάθεσης όπως σας είναι γνωστό για όσα σταφύλια «άντεξαν» από όλες τις 

παραπάνω συνθήκες ήταν κάτι παραπάνω από προβληματικές. Τόσο η έλλειψη 

αγοραστικής ικανότητας από τους Έλληνες καταναλωτές, όσο και η διεθνής κατάσταση με 

την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία σε συνδυασμό και με την μετά Covid 

εποχή μείωσε πάνω από το 50% τη δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος και αυτό σε τιμές 

που στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνούσαν το κόστος παραγωγής. 

Αξιότιμοι κύριοι, γνωρίζουμε πλέον ότι η κατάσταση των παραγωγών ενός από τα πιο 

δυναμικά προϊόντα της Ελλάδας, του επιτραπέζιου σταφυλιού είναι κάτι παραπάνω από 

τραγική. Η οικονομία έχει παραλύσει μιας και οι συνέπειες της οικονομικής ανέχειας των 

παραγωγών επηρεάζουν άμεσα τόσο την τοπική όσο και την εθνική οικονομία. Ο κίνδυνος 

της εγκατάλειψης και ερημοποίησης ολόκληρων περιοχών του νομού μας και της μαζικής 

φυγής των παραγωγών προς αναζήτηση βιοπορισμού είναι όχι απλά ορατός αλλά ήδη έχει 

γίνει καθημερινότητα. Και το χειρότερο είναι πως κανένας από τους παραπάνω παράγοντες 

που οδήγησε στην σημερινή κατάσταση δε δείχνει το παραμικρό σημάδι βελτίωσης. Η 

κλιματική αλλαγή είναι μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η ενεργειακή κρίση έχει προ 

πολλού ξεπεράσει τα όρια αντοχής τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών και η 

κατάσταση χειροτερεύει με γεωμετρική πρόοδο. 

Εκτός από τους οικονομικοκοινωνικούς θα πρέπει να αντιληφθούμε και τους εθνικούς 

κινδύνους που κρύβει η ερημοποίηση και εγκατάλειψη περιοχών του νομού μας που 



διαφαίνεται από την ήδη τραγική μείωση του πληθυσμού τους βάσει της τελευταίας 

απογραφής. 

Για όλους τους λόγους που προαναφέραμε σας ζητούμε άμεσα να προβείτε στις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε τα επιτραπέζια σταφύλια της Κορινθίας να ενταχθούν άμεσα 

στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης “de minimis”καθώς και στο ξεκλείδωμα όποιων 

χρηματοδοτικών εργαλείων είναι δυνατόν για τη στήριξη των παραγωγών μας ώστε να 

διατηρήσουμε ζωντανές τις ελπίδες για συνέχιση της καλλιεργητικής διαδικασίας. 

Είναι αυτονόητο πως είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία. 

Μετά τιμής, 

Κων/νος Παπαβασιλείου                                                                                                                       

Πρόεδρος ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 

  



ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟ 2022 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ. 

ΈΤΗ 2019-2020-2021 

Στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών ≈ 50.000 

Μέση παραγωγή ανά στρέμμα 2000-2500 (βάσει ασφαλιζόμενης αξίας στον ΕΛΓΑ 

Μέση τιμή πώλησης (εξαγωγή & εσωτερική) βάσει τιμής ΕΛΓΑ αλλά και μέσου όρου 

0,70€/κιλό 

Μέση τιμή κόστους παραγωγής ανά κιλό προϊόντος: 0,35€/κιλό 

Συνολικό καθαρό εισόδημα (μέσος όρος των τριών ετών): 40.000.000€                                              

(Στο έτος 2021 συμπεριλαμβάνουμε και τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) 

 

ΕΤΟΣ 2022 

Στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών ≈ 45.000  (λόγω εγκατάλειψης ή μείωσης) 

Στρέμματα που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών ≈ 30.000, με ζημιά 

κυμαινόμενη 50-100% 

Μέση παραγωγή ανά στρέμμα (βάσει ασφαλιζόμενης αξίας στον ΕΛΓΑ): 2.000- 2.500 

Μέση τιμή πώλησης: 0,60€/κιλό 

Μέση τιμή κόστους παραγωγής: 0,50€/κιλό 

 

ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

15.000 στρ. Χ 0,10€/kg Χ 2.250kg(μ.ο) = 3.375.000€ 

30.000 στρ. με ζημιά κατά Μ.Ο 70% άρα 700kg/ στρέμμα 

30.000 στρ. Χ 0,10 € Χ 700 = 2.100.000 

Μέση τιμή χυμοποίησης για τα ζημιωθέντα σταφύλια 0,12€/κιλό 

Άρα 30.000 στρ Χ 1.000 kg/στρέμμα (Υπολογίζουμε και την απώλεια βάρους των σταφυλιών 

λόγω σουρώματος και σαπίσματος) 

30.000 στρ Χ 1.000 Χ 0,12 = 3.600.000 

Σύνολο υπολογισμένου εισοδήματος 10.000.000. 



Άρα σε σχέση με το Μ.Ο των 3 τελευταίων ετών, 30.000.000€ ανέρχεται η απώλεια 

εισοδήματος της οποίας το μεγαλύτερο μέρος δεν καλύπτεται βάσει του κανονισμού του 

ΕΛΓΑ.  


