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ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση Συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης»
ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 845/3-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Αμανατίδης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ&ΦΕ), που ανήκουν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης
Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), έχουν αρμοδιότητα για τη
συλλογή και την επεξεργασία μετεωρολογικών, βιολογικών και φαινομενολογικών παρατηρήσεων
υπαίθρου και εργαστηρίου, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση με την έκδοση Δελτίων
Γεωργικών Προειδοποιήσεων (ΔΓΠ) και άλλων τεχνικών Δελτίων. Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ)
Κοζάνης, σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ [Π.Δ. 97/2017 (Α΄138)], ανήκει στην περιοχή
αρμοδιότητας του ΠΚΠΦΠ&ΦΕ Θεσσαλονίκης.
Για την ΠΕ Κοζάνης εκδίδονται από το ΠΚΠΦΠ&ΦΕ Θεσσαλονίκης Δελτία Γεωργικών
Προειδοποιήσεων (ΔΓΠ) για τις καλλιέργειες των γιγαρτόκαρπων και των πυρηνόκαρπων. Τα ΔΓΠ
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας και είναι διαθέσιμα και μέσω της εφαρμογής iAgric του ΥΠΑΑΤ.
Η βελτίωση και η επέκταση της εφαρμογής των Γεωργικών Προειδοποιήσεων αποτελεί μέρος του
σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ.
Στο πλαίσιο αυτό, στην πρόταση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, η οποία κατατέθηκε
προς έγκριση στην ΕΕ στο τέλος του 2021, προβλέπονται δαπάνες αγοράς εξοπλισμού για δίκτυο
μετεωρολογικών προειδοποιήσεων στην παρέμβαση «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά
στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
Επιπρόσθετα, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 έχει ενσωματωθεί δράση εντός
του Μ5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων
στο φυτικό κεφάλαιο», η οποία αφορά σε δημόσιες επενδύσεις πρόληψης σχετικά με τη
συλλογική, ενεργητική προστασία από χαλάζι, (δημόσιες τεχνολογικές επενδύσεις), όπως μικρά
ραντάρ καιρού, συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων, επίγειοι σταθμοί σποράς, κ.λπ. Οι
δημόσιες αυτές επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), με 100% συγχρηματοδότηση.

-2-

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν αυτές οι δημόσιες επενδύσεις θα επιλεχθούν από τον Ε.Λ.Γ.Α
βάσει των ακόλουθων αρχών κριτηρίων επιλογής, οι οποίες θα εξειδικευτούν σε αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής και θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2022:


Καλλιεργητικά: Οι περιοχές περιλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό εκτάσεων δυναμικών
καλλιεργειών και γενικά καλλιεργειών με υψηλό παραγωγικό δυναμικό.



Κλιματικά: Χαρακτηρίζονται από μεγάλη συχνότητα χαλαζοπτώσεων, καθώς και την εμφάνιση
ισχυρών χαλαζοπτώσεων, με μεγάλο δυναμικό ζημιάς σε ευαίσθητες καλλιεργητικές
περιόδους.



Οικονομικά: Καταβάλλονται μεγάλα ποσά οικονομικών αποζημιώσεων για τις ζημιές, που
προξενούνται στις καλλιέργειες από το χαλάζι.
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