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Θέμα:     Απώλεια εισοδήματος παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών ΠΕ Κορινθίας

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Κορινθίας, συστηματική καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών εντοπίζεται σε όλους
τους Δήμους της Π,Ε. Κορινθίας.

    Η συνολική ποσότητα των επιτραπέζιων σταφυλιών σε μεγάλο ποσοστό κατευθύνεται
σε χώρες του εξωτερικού και  τα υπόλοιπα στην εσωτερική  αγορά,  μέσω των λαϊκών
αγορών, των Super Market και των χονδρεμπόρων.

    Από  τις  αρχές  του  περασμένου  καλοκαιριού  παρατηρούνται  πολύ  σημαντικά
προβλήματα  στην  διάθεση  των  επιτραπέζιων  σταφυλιών.  Η  διεθνής  οικονομική
κατάσταση,  ο  πόλεμος  στην  Ουκρανία  (εμπάργκο  Ρωσίας  σε  φρούτα  Ευρωπαϊκής
Ένωσης) τα γενικότερα προβλήματα ακρίβειας και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, έχουν
μειώσει την ποιότητα των προϊόντων και την ζήτηση των  επιτραπέζιων σταφυλιών,  σε
πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού εισοδήματος που
σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής.

    Το  2022 λόγω  των  ανωτέρω  αναφερόμενων  αιτίων  είχαμε  μείωση  εξαγωγών
επιτραπέζιων  σταφυλιών  κατά 4.000 tn.   Οι  ζημιές  όμως  στην πλειοψηφία  τους,  δεν
αποζημιώθηκαν  από  τον  ΕΛΓΑ,  γιατί  αφορούν  εγκαύματα  κλπ  προβλήματα  που
προήλθαν  από  τις  συνεχείς  υψηλές  θερμοκρασίες  που  πλησίαζαν  τα  όρια  καύσωνα,
παράλληλα με την έλλειψη νερού για άρδευση. Οι μεγαλύτερες ποσότητες οδηγήθηκαν
σε  άλλες  χρήσεις  (χυμοποίηση,  ξύδι,  κλπ)  με  τιμές  που  δεν  καλύπτουν  το  κόστος
παραγωγής.

    Το  έτος  2021  λόγω  των  συνεχών  βροχοπτώσεων  είχαμε  μείωση  εξαγωγών
επιτραπέζιων σταφυλιών κατά 4.000 tn.  Οι ζημιές αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ.

    Στον συν. πίνακα 1, φαίνονται οι τιμές χονδρικής πώλησης και το κόστος καλλιέργειας



των  επιτραπέζιων  σταφυλιών  τα  τελευταία  χρόνια  όπως  αυτά  εκτιμώνται  και
καταγράφονται από τη ΔΑΟΚ. Π.Ε Κορινθίας και αναλυτικά τα δεδομένα από τα οποία
προκύπτει σημαντική μείωση του εισοδήματος των παραγωγών για την καλλιεργητική
περίοδο 2022.

   Δεν υπολογίζονται τυχόν αποζημιώσεις ΕΛΓΑ.

    Επειδή η απώλεια  αυτή του εισοδήματος  οφείλεται  στις  ιδιαίτερες  συνθήκες  που
αναφέρθηκαν ανωτέρω παρακαλούμε να λάβετε κάθε δυνατή πρόνοια για την στήριξη
των παραγωγών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΑΣ



Πίνακας1. Αναλυτικά στοιχεία παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών στην Π.Ε. Κορινθίας

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ  ΣΤΑΦΥΛΙΑ  2022 ΔΑΟΚ 
ΠΕΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Καλλιεργούμενη έκταση (στρ) 45.000
MO απόδοσης (Kgr/στρ) 2.200

Κόστος(€/kgr)
2020 0,35
2021 0,35
2022 0,50

Μέση Τιμή πώλησης 
(€/Kgr)

2020 0,70
2021 0,70
2022 0,30

Ακαθάριστη 
πρόσοδος(€/στρ)

2020-21 1540
2022 660

Καθαρόεισόδημα(€/στρ)**
2020-21 +770

2022 -440

*Τα παραπάνω στοιχεία έχουν προκύψει από επεξεργασία των δεδομένων του προγράμματος γεωργικής 
στατιστικής και της επικοινωνίας με συλλογικούς φορείς και μεμονωμένους παραγωγούς.
**Στο καθαρό εισόδημα δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
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