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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 4766/18-4-2022 Ερώτηση 

 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
 
Από τη στιγμή που ξέσπασε η ρωσο-ουκρανική κρίση και εμφανίστηκαν οι πρώτες διαταραχές 
στη αγροδιατροφική αλυσίδα, η κυβέρνησή μας κινήθηκε αποφασιστικά για να διασφαλίσει την 
επάρκεια αγαθών στους Έλληνες πολίτες.  
 
Σε πρώτο επίπεδο, αναζητήσαμε εναλλακτικές αγορές. Ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε 
σε διαρκή συνεργασία με τους εισαγωγείς των προϊόντων που επηρεάζονται από τον πόλεμο. 
Μεγάλο μέρος των ποσοτήτων σε αραβόσιτο, μαλακό σιτάρι και ηλιέλαιο που εισάγαμε από 
Ρωσία και Ουκρανία, πλέον εισάγονται από Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, 
αλλά και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Αργεντινή.  
 
Σε δεύτερο επίπεδο, προσπαθούμε να αυξήσουμε την εγχώρια καλλιέργεια στα συγκεκριμένα 
προϊόντα. Ήδη εντάσσουμε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις το μαλακό σιτάρι και τον αραβόσιτο, 
ενώ υπάρχει συμφωνία με παραγωγούς ηλίανθου στον Έβρο, καθώς η περιοχή του Έβρου είναι 
βασική παραγωγική εστία για τη χώρα μας σε μαλακό σιτάρι, καλαμπόκι και ηλίανθο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή της Ορεστιάδας κάθε χρόνο καλλιεργούνται περίπου 150.000 
στρέμματα ηλίανθου που αντιστοιχούν στο 20% της ελληνικής παραγωγής. 
 
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης ημερίδας που διοργανώθηκε στην Ορεστιάδα και στην οποία 
συμμετείχε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφερθήκαμε στις δυνατότητες 
στοχευμένων παρεμβάσεων, με σκοπό την αύξηση των καλλιεργειών σε μαλακό σιτάρι, 
καλαμπόκι και ηλίανθο και εξηγήσαμε στους παραγωγούς τις ευκαιρίες που δημιουργούνται 
στην εσωτερική και εξωτερική αγορά για την παραγωγή ηλίανθου. Πρόκειται για ένα προϊόν που 
ευδοκιμεί στην περιοχή και μπορεί να καλλιεργηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας διαδοχικά 
με άλλες καλλιέργειες δημητριακών. Οι παραγωγοί επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να αυξήσουν 
τις καλλιέργειες στα συγκεκριμένα προϊόντα και μέσω της αξιοποίησης των εκτάσεων που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση, δυνατότητα που προσφέρει με απόφασή της η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, χωρίς να χάνουν τα πλεονεκτήματα που δίνει το πρόγραμμα αγρανάπαυσης. 
Επιπλέον, προαναγγείλαμε μέτρα που θα αφορούν στην ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας, 
τα οποία, εκ των πραγμάτων, θα ευνοήσουν και τους καλλιεργητές ηλίανθου. 
 
Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχει κενό στην αγορά λόγω του κλεισίματος των 
αγορών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, δημιουργούνται ευκαιρίες για τους παραγωγούς. Εκείνο 

mailto:koinovouleftikos@minagric.gr


 - 2 - 

C:\Users\ranthouli\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YM222TNV\Ε 4766 Αγρότες Έβρου αιτούνται συνδεδεμένης στον 

ηλίανθο.docx  

που προσπαθούμε ως κυβέρνηση να κάνουμε, για να γίνουν πιο συμφέρουσες οι καλλιέργειες 
γενικά, είναι να λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής.  
 
Σημειώνουμε ότι, η παραγωγή ηλίανθου είναι σημαντική και ως ανθρώπινη κατανάλωση 
(ηλιόσπορος, ηλιέλαιο), αλλά και ως ζωοτροφή. Με την καλύτερη οργάνωση (μέσω συλλογικών 
σχημάτων, όπως είναι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες παρακάμπτουν τους 
εμπόρους/ενδιάμεσους και πωλούν μόνοι τους τα προϊόντα, αξιοποιώντας τη συμβολαιακή 
γεωργία) και με τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι παραγωγοί του ηλίανθου 
μπορούν να πετύχουν εξαιρετική τιμή.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
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