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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Επείγουσα ανάγκη για άμεση και ολοκληρωτική αποζημίωση των
αγροτών της Π.Ε. Κοζάνης που επλήγησαν από τα πρόσφατα καιρικά
φαινόμενα»
Το τελευταίο διάστημα στην Π.Ε. Κοζάνης παρατηρήθηκαν έντονα καιρικά
φαινόμενα, με χαλαζοπτώσεις και σφοδρή κακοκαιρία, που είχαν ως
αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων καταστροφών στον κάμπο Σαριγκιόλ και
την ευρύτερη περιοχή Βελβεντού – Πλατανορέματος – Σερβίων.
Συγκεκριμένα, πάνω από 8.000 στρέμματα καλλιεργειών σε σιτάρι, κριθάρι,
ελαιοκράμβη, τριφύλλι, καλαμπόκι, ηλίανθο και πατάτες στον κάμπο Σαριγκιόλ,
όπως και δενδροκαλλιέργειες με νεκταρίνια, ροδάκινα και κεράσια στην περιοχή
Βελβεντού – Πλατανορέματος – Σερβίων έχουν υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά
την ώρα μάλιστα που, ορισμένες απ’ αυτές, βρίσκονταν στο στάδιο της
συγκομιδής.
Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση ζητώντας την άμεση και δραστική
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, ειδικά σε μια χρονιά που τα έξοδα ήταν
αυξημένα λόγω μεγάλης ανόδου του κόστους σε λιπάσματα, σπόρους,
καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές.
Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ευοίωνες. Οι καθυστερημένες εκτιμήσεις,
ελέω των μεγάλων ελλείψεων σε εκτιμητές του ΕΛΓΑ, δυσχεραίνουν την ταχεία
διενέργεια των πορισμάτων.
Οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής ζητούν, εκτός των άλλων, την άμεση
πληρωμή του 50% της ασφαλιζόμενης αξίας, την γρήγορη έκδοση των
πορισμάτων, ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός, ότι ακόμα κι αν
πληρωθούν οι παραγωγοί στο 100% σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ,
πάλι δεν θα καλυφθούν τα δυσθεώρητα έξοδα καθώς οι υπολογισμοί θα γίνουν
με τους μέσους όρους της προηγούμενης περιόδου (πενταετίας), όταν οι τιμές,
τόσο για την παραγωγή όσο και για την πώληση, ήταν χαμηλότερες.

Παράλληλα, τίθενται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν μονιμότερα
αιτήματα του αγροτικού κόσμου, όπως η αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ
ώστε να υπάρχει πλήρης αποζημίωση στο 100% για φυσικές καταστροφές και
νόσους, μείωση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, άμεση πρόσληψή μόνιμων
εκτιμητών και εργαζομένων στον ΕΛΓΑ που να γνωρίζουν το αντικείμενο και
επιπλέον αντιχαλαζικά μέτρα προστασίας για τις δενδροκαλλιέργειες, τόσο
ενεργητικής (δίχτυα κλπ.), όσο και παθητικής (μπαλονάκι)
Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί πως, ειδικότερα, η Δυτική Μακεδονία
υφίσταται μια καθολική απαξίωση εξαιτίας της βίαιης και πρόχειρης
απολιγνιτοποίησης που καθηλώνει την παραγωγική βάση της περιοχής σε μια
συνεχή διολίσθηση και στασιμότητα, χωρίς να εφαρμόζεται η υποτιθέμενη
ρήτρα μετάβασης για την στήριξη των κατοίκων.
Τέλος, με αφορμή αυτές τις καταστροφές πρέπει να τονιστεί ότι η κλιματική και
η επισιτιστική κρίση αποκτούν μόνιμα χαρακτηριστικά και η Πολιτεία οφείλει να
μεριμνήσει, τόσο για την στήριξη του περιβάλλοντος, όσο και για την θωράκιση
του πρωτογενούς τομέα.
Επειδή οι πρόσφατες κακοκαιρίες και χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν
ολοκληρωτικές καταστροφές στον κάμπο Σαριγκιόλ και την ευρύτερη περιοχή
Βελβεντού – Πλατανορέματος – Σερβίων
Επειδή ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν ενσωματώνει στους υπολογισμούς του τις
φετινές δυσθεώρητες αυξήσεις στο κόστος της αγροτικής παραγωγής
Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να εκκινήσει άμεσα τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και παράλληλα να επισπεύσει την εκταμίευση του 100% της ζημιάς
που υπέστησαν οι αγρότες της περιοχής
Επειδή η Δυτική Μακεδονία βιώνει τα επίχειρα της βίαιης απολιγνιτοποίησης
που οδηγεί στην υποβάθμιση και του αγροτικού τομέα
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Θα αποζημιωθούν άμεσα και στο 100% οι καλλιεργητές του
κάμπου Σαριγκιόλ και την ευρύτερη περιοχή Βελβεντού –
Πλατανορέματος – Σερβίων για τις πρόσφατες καταστροφές;
2. Προτίθεται να αλλάξει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ή να προβεί σε μια
ad hoc παρέμβαση για την ολοκληρωτική αποζημίωση των
αγροτών που να συμπεριλαμβάνει και το φετινό κόστος
παραγωγής;
3. Θα προχωρήσει σε άμεσες προσλήψεις μόνιμων εκτιμητών στον
ΕΛΓΑ ώστε να επιταχυνθεί το έργο της αποτίμησης και της
έκδοσης πορισμάτων;
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