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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Προβλήματα στο νομό Καβάλας σχετικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ»
Σε εκκρεμότητα εξακολουθούν να βρίσκονται οι αποζημιώσεις των παραγωγών για τις ζημιές που
προκλήθηκαν από την καταστροφική πλημμύρα του 2018, με τα χρήματα τα οποία χάθηκαν από τις
καταστροφές να είναι δυσαναπλήρωτα. Αν και τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και οι διαδικασίες των
ΚΟΕ είναι σε εξέλιξη, εν τούτοις, παραμένει άγνωστο το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, με τους
ζημιωθέντες παραγωγούς να αδυνατούν να καταρτίσουν οικονομικό πλάνο.
Επιπρόσθετα, εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα, κυρίως στην περιοχή του Δήμου Νέστου σε ό,τι
αφορά τα πορίσματα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό
της άνοιξης που έπληξε σχεδόν το σύνολο της επικράτειας. Όπως σημειώνουν παραγωγοί της
περιοχής, εντοπίζονται μεγάλες αποκλίσεις στα πορίσματα παγετού σε αγροτεμάχια της ίδιας
περιοχής, ενώ ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και στις αποζημιώσεις λόγω χαλαζόπτωσης.
Αξίζει να επανακαταθέσουμε τον προβληματισμό των παραγωγών της περιοχής για την υλοποίηση
του πιλοτικού προγράμματος χαλαζικής προστασίας. Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Πρόγραμμα
Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα, το οποίο εφαρμόζεται σε άλλα μέρη της χώρας, δεν
καλύπτει την περιοχή της Καβάλας. Οι παραγωγοί της περιοχής προτείνουν την υλοποίηση
προγράμματος με σύστημα «μπαλονιών», πρόταση που πρέπει να εξετάσετε, καθώς πρόκειται για
περιοχή με προϊόντα που προσδίδουν προστιθέμενη αξία και προσφέρουν θέσεις εργασίας.
Επειδή, η κρισιμότητα της κατάστασης, λόγω και της επέλασης του COVID-19 και η οικονομική
αβεβαιότητα των παραγωγών είναι μεγάλη.
Επειδή, η περιοχή της Καβάλας εξαιρείται από το Πρόγραμμα Χαλαζική Προστασίας.
Επειδή, η ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών αποζημιώσεων είναι άμεση.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων για τις καταστροφικές πλημμύρες του
Ιουνίου του 2018 που έπληξαν την περιοχή της Καβάλας;

2. Προτίθεται να εξετάσει τις συνεχείς, δημόσιες καταγγελίες των παραγωγών της
περιοχής για μεγάλες αποκλίσεις των πορισμάτων από την πραγματική
καταγραφόμενη ζημιά;
3. Προτίθεται να εξετάσει την πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Νέστου για χρήση
συστήματος «μπαλονιών» ως αντιστάθμισμα της μη συμπερίληψης της περιοχής στο
Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα;
4. Προτίθεται να εξασφαλίσει πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία αφορούν
την κλιματική αλλαγή και να τους εντάξει στο ΠΑΑ που θα ισχύσει στην επόμενη
προγραμματική περίοδο, για την καλύτερη πρόληψη και αποζημίωση καταστροφών;
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