
Υπόμνημα Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζα Γ. προς τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη Μ. 

 

Ένταξη των καλλιεργητών πατάτας στους πληττόμενους από τον κορωνοϊό 
κλάδους 

 

Υπόμνημα απέστειλαν ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. και η 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακαλέτρη Γ. στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Βορίδη Μ., για την άμεση στήριξη των παραγωγών πατάτας και των 
συναφών κλάδων του Δήμου μας, που έχουν υποστεί οικονομική καταστροφή λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Χαρακτηριστικά ανέφεραν στον Υπουργό, πως αιτούμεθα και ευελπιστούμε στις 
δικές του ενέργειες για την ένταξη των καλλιεργητών πατάτας στους πληττόμενους 
από τον κορωνοϊό κλάδους, ώστε να τύχουν ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, αποζημίωσης για την κάλυψη του κόστους παραγωγής, καθώς και στη  
λήψη άλλων ευνοϊκών μέτρων γι’ αυτούς. 

Παρατίθεται αναλυτικά το υπόμνημα που απέστειλε ο Δήμαρχος  κ. Λέντζας Γ. στον 
Υπουργό κ. Βορίδη Μ. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ, 

Τη φετινή χρονιά ο αγροτικός πληθυσμός του Δήμου μας αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα με τη διάθεση και την τιμή της πατάτας. Ειδικότερα, στο νομό Ηλείας 
καλλιεργούνται κάθε χρόνο κατά την εαρινή περίοδο περίπου σαράντα οκτώ χιλιάδες 
στρέμματα πατάτας (Σύμφωνα με την δήλωση ενιαίας εκμετάλευσης 2019) με μέσο όρο 
παραγωγής 4 τόνους ανά στρέμμα, σύνολο παραγωγής περίπου 192.000 τόνους.  

Η διάθεση της παραγωγής αυτής φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 
ελαχιστοποιήθηκε τραγικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα του κλεισίματος των χώρων εστίασης, 
των ξενοδοχείων,των λαχαναγορών, των λαϊκών αγορών, των εργοστασίων παραγωγής 
προτηγανισμένης πατάτας και πολλών άλλων σημείων πώλησης. Μοναδικά σημεία 
διάθεσης προς πώληση του προϊόντος παρέμειναν μόνο τα Σούπερ Μάρκετ και τα μαγαζιά 
με είδη μαναβικής, και αυτά με μειωμένη κατανάλωση σε πατάτα λόγω του περιορισμού 
της μετακίνησης των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή αιγυπτιακής πατάτας τον 
μήνα Μάρτιο, κατά τον οποίο δεν είχε αρχίσει ακόμα η παραγωγή της ελληνικής πατάτας, 
και η είσοδός μας στην πανδημία, οδήγησε τους καταναλωτές σε μεγάλες προμήθειες 
αιγυπτιακής πατάτας με συνέπεια, αργότερα, όταν είχαμε ικανές ποσότητες ελληνικού 
προϊόντος, να μην υπάρχει καταναλωτική ζήτηση.  

Η μειωμένη αυτή ζήτηση οδήγησε την τιμή της πατάτας σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. 
Σήμερα η τιμή της πατάτας στο παραγωγό είναι 0,12 ευρώ! Στην τιμή αυτή αγοράζουν μόνο 
οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι και οι έμποροι των Ανατολικών Χωρών. Τιμή, η οποία είναι κάτω 



του κόστους παραγωγής,  που είναι περίπου 0,20 ευρώ το κιλό! Η ζημία αυτή ανέρχεται στο 
40% του κόστους παραγωγής και οδηγεί σε καταστροφή τους παραγωγούς, τα γεωπονικά 
καταστήματα, τις εταιρείες γεωργικών εφοδίων και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων 
(συσκευαστήρια, συνεργία, κ.λπ.), τα οποία όπως είναι γνωστό έχουν τον ρόλο του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων, αφού το 80-
90% του κόστους της καλλιέργειας πιστώνεται από αυτούς.  

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι σημαντικό ρόλο στην σημερινή 
υποκατανάλωση της πατάτας έχει η υψηλή τιμή στο λιανεμπόριο. Είναι αδιανόητο το 
προϊόν να πληρώνεται 0,12 ευρώ στον παραγωγό, να επιβαρύνεται το πολύ 0,05 ευρώ με 
έξοδα συσκευασίας και άλλα 0,05 ευρώ με έξοδα μεταφοράς προς τα αστικά κέντρα και να 
φτάνει στον καταναλωτή στην τιμή των 0,80 έως 1, 00 ευρώ! 

Κύριε Υπουργέ, 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν μια προβληματική κατάσταση με καταστροφικές 
συνέπειες για την παραγωγή και την οικονομική ευημερία του Δήμου μας, και απαιτούν 
άμεση στήριξη των παραγωγών και των συναφών κλάδων. Επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα 
έχει ως μοναδικό όπλο στη φαρέτρα της, μετά και την κατάρρευση του τουρισμού, την 
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, αιτούμεθα και ευελπιστούμε στις δικές σας ενέργειες 
για την ένταξη των καλλιεργητών πατάτας στους πληττόμενους από τον κορονοϊό κλάδους, 
ώστε να τύχουν ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αποζημίωσης για την κάλυψη 
του κόστους παραγωγής, καθώς και στη  λήψη άλλων ευνοϊκών μέτρων γι’ αυτούς. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης                                        Η  Πρόεδρος Δ.Σ. 

   

        Λέντζας Ιωάννης                                                               Κακαλέτρη Γεωργία 


