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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Καταστροφή καλλιεργειών λόγω παγετού στην ΠΕ Κοζάνης»
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από υπομνήματα θεσμικών και αγροτικών φορέων
αλλά και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΠΕ Κοζάνης, το φαινόμενο
του παγετού που εκδηλώθηκε στα τέλη Μαρτίου και στο πρώτο δεκαήμερο του
Απριλίου 2021 προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ευαίσθητες καλλιέργειες και
δενδροκαλλιέργειες.
Οι περιοχές που πλήγηκαν ιδιαίτερα εντοπίζονται στον κάμπο Σερβίων –
Πλατανορεύματος – Βελβεντού και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Εορδαίας, στις οποίες σημειώθηκαν ολοκληρωτικές απώλειες στην παραγωγή.
Οι ζημιές προσεγγίζουν ακόμα και το 100% της πρωτογενούς παραγωγής στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, προκαλώντας δυσθεώρητη καταστροφή σε
χιλιάδες καλλιεργούμενα στρέμματα και τεράστια οικονομική ζημία στους
παραγωγούς.
Συνακόλουθα, η ζημιά αυτή επεκτείνεται αυτόματα και στις εξαγωγές αλλά και
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, που μαζί με τον κλάδο του πρωτογενή τομέα
αποτελούν βασικούς οικονομικούς πυλώνες της ΠΕ Κοζάνης, επιφέροντας
ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή, στο φυτικό κεφάλαιο, στο
αγροτικό εισόδημα και στην τοπική οικονομία.
Σημειωτέων δε, ότι η καταστροφή των δενδροκαλλιεργειών επιφέρει μεγάλο
πλήγμα στους αγρότες και τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με τον
πρωτογενή τομέα, καθώς χάνεται η πρόσβαση σε αγορές, τόσο στο εσωτερικό,
όσο και διεθνώς, για τις οποίες δαπανήθηκε μεγάλη προσπάθεια στο
παρελθόν.
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Ο αγροτικός κόσμος έχει ήδη απευθυνθεί στην κυβέρνηση με πλήθος
προτάσεων, ζητώντας άμεση στήριξη των πληγέντων καλλιεργητών και των
συνδεδεμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων (αποζημιώσεις, προκαταβολές
ανά στρέμμα, διατήρηση θέσεων εργαζομένων, ρυθμίσεις των οικονομικών
θεμάτων που τις διέπουν, κ.λπ.) όμως ακόμα δεν έχει καθοριστεί το πλαίσιο
αντιμετώπισης της νέας αυτής συνθήκης που αντιμετώπισαν.
Επιπλέον, η έλλειψη των προϊόντων που έχει προκληθεί από τις καταστροφές
σε παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο, έχει φέρει σε δυσμενέστατη οικονομική
κατάσταση και τους συνεταιρισμούς, που πλέον αδυνατούν να καλύψουν
ακόμη και τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα.
Επειδή η περιοχή πλήττεται ήδη σφοδρά τόσο από τις συνέπειες της βίαιης
απολιγνιτοποίησης όσο και από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που
δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού,
Επειδή οι κλιματικές συνθήκες, όπως συνέβη εν προκειμένω με τον παγετό,
δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα «ανωτέρας βίας» στις ήδη πληττόμενες
αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
Επειδή η καταστροφή που έχει προκληθεί στον πρωτογενή τομέα, βασικό
πυλώνα της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή, είναι σχεδόν
ολοκληρωτική,
Επειδή η απώλεια εισοδήματος από την καταστροφή αφορά χιλιάδες
οικογένειες (αγροτών, καλλιεργητών, εργατών γης, εργαζομένων σε
μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λ.π),
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πως θα προστατεύσει η κυβέρνηση τον αγροτικό κόσμο της ΠΕ
Κοζάνης και τις συνδεδεμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις από τις
τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί εξαιτίας του παγετού;
2. Ποιες ενέργειες θα γίνουν, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι αγρότες
από τον ΕΛΓΑ ώστε να μην κινδυνεύσει η συνέχιση της
δραστηριότητάς τους;
3. Προτίθεται να αποζημιώσει στο 100%, πέρα δηλαδή από τα συμβατικά
όρια που θέτει ο ΕΛΓΑ, τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες στην
ΠΕ Κοζάνης;
4. Θα καταβάλλει προκαταβολές ώστε να ανταπεξέλθουν οι αγρότες στα
αγροτικά έξοδα εν όψει της αγροτικής περιόδου;
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5. Πως προτίθεται να στηρίξει τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους
εποχικούς εργάτες των συνεταιρισμών και τους εργάτες γης;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη
Αραχωβίτης Σταύρος
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