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  Προς τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη 

 Θέμα: « Σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση καταβολής αποζημιώσεων 
έτους 2019 στους αγρότες  του Ν. Πέλλας » 

 

  Η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών και ψηφιοποίησης  του Οργανισμού  ΕΛΓΑ  όπως και   η 

σημασία της επικαιροποίησης του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για εναρμόνισή του με την σύγχρονη 

εποχή και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος  κρίνονται όχι μόνο αναγκαία αλλά και 

απολύτως απαραίτητα, ώστε τα πορίσματα να εκδίδονται στην ώρα τους και να μην υπάρχουν 

τραγικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις,  όπως αυτές που παρατηρούνται συστηματικά τα 

τελευταία χρόνια.  

  Την περσινή άνοιξη επλήγησαν  περισσότερα από 40.000 στρέμματα γεωργικών καλλιεργειών, 

κυρίως δενδρωδών,  στο νομό Πέλλας από  χαλαζόπτωση, με τους  παραγωγούς να βρίσκονται   σε 

δεινή οικονομική κατάσταση και εν μέσω της πανδημίας COVID19,  λόγω της αδράνειας της 

Κυβέρνησης για την αποπληρωμή του συνόλου των αποζημιώσεων του έτους 2019, παρά τις 

υποσχέσεις από κυβερνητικά στελέχη για συντόμευση των διαδικασιών και αποκατάσταση των 

αγροτών.  
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  Ενάμιση χρόνο μετά, οι αγρότες κινδυνεύουν να  χάσουν  όχι μόνο τη φετινή καλλιεργητική 

περίοδο, αλλά και την επόμενη λόγω των αέναων τραγικών καθυστερήσεων από πλευράς του 

ΕΛΓΑ, ο οποίος συστηματικά «αποζημιώνει» τους αγρότες  με προκαταβολές και έναντι. Η 

κατάσταση  διαμορφώνεται ακόμα δυσχερέστερη,   ύστερα μάλιστα  και  από την πρόταση του 

ΕΛΓΑ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για  τη μη απόδοση του υπολοίπου 

35% των αποζημιώσεων που οφείλονται στους αγρότες, από τις ζημιές του προηγούμενου 

καλοκαιριού με σκοπό τον συμψηφισμό τους με τις μελλοντικές εισφορές προς τον ΕΛΓΑ για τα 

έτη 2020-2021.  

  Οι αγρότες του Ν. Πέλλας αναμένουν με αγωνία  αυτές τις αποζημιώσεις για να καταφέρουν να 

προετοιμάσουν την σοδειά του επόμενου καλοκαιριού, ενώ τους είχαν επιβεβαιώσει ήδη από το 

καλοκαίρι του 2019  ότι θα  πραγματοποιούνταν  άμεσα οι  εκτιμήσεις ζημιάς για προκαταβολές 

αποζημιώσεων για πληρωμή του 100% του ποσού αυτού, καθώς και για συμψηφισμό των 

ασφαλιστικών εισφορών με τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές του καλοκαιριού του 2019 

(εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις).  Αντ’ αυτού, έως τον τρέχοντα μήνα (Μάιος 2020) αγρότες κάποιων 

χωριών του Νομού Πέλλας έχουν πληρωθεί μόνον το 65% των αποζημιώσεων, άλλοι δεν έχουν 

πληρωθεί καθόλου,  διαμαρτυρόμενοι ταυτόχρονα  για άδικες εκτιμήσεις από τους γεωπόνους 

του ΕΛΓΑ, καθώς και πολλοί άλλοι αγρότες είναι εξ’ ολοκλήρου απλήρωτοι, επειδή  δεν 

κατάφεραν κατά την παρούσα συγκυρία να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. 

   Η πολιτική ηγεσία λοιπόν χρησιμοποιώντας ευχολόγια για το μέλλον, δείχνει να μην 

αντιλαμβάνεται  ότι τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών πολλαπλασιάζονται καθημερινά, 

ενώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να  επιλυθούν με τον   συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης  . 

  Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αφορά στη στήριξη των παραγωγών και των μικρών επιχειρήσεων 

του αγροδιατροφικού τομέα λόγω της πανδημίας του COVID19.  Μεταξύ των άλλων αναφέρεται 

ότι το 2020, οι χώρες της Ε.Ε. θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα χρήματα του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για πληρωμές έως 5.000 ευρώ ανά 



αγρότη και 50.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση. Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στην 

τροποποίηση του Κανονισμού 1305/2013 των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για τη 

δημιουργία ενός ειδικού μέτρου παροχής προσωρινής στήριξης των αγροτών και των 

μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης αγροτικών 

προϊόντων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του 

COVID-19. Η ενίσχυση θα είναι εφάπαξ. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα θέσουν αντικειμενικά και 

τεκμηριωμένα κριτήρια επιλογής των πληγέντων και θα αποφασίσουν για το ύψος της ενίσχυσης 

ανά κατηγορία πληγέντων. Η καταβολή της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 

τέλος του 2020. 

 

    Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Γιατί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ η προκαταβολή των αποζημιώσεων  ανήλθε  μόλις στο 

65% για τις ζημιές έτους 2019, αντί μεγαλύτερων ποσοστών σε προηγούμενες αντίστοιχες 

περιπτώσεις και δεν έχει ακόμη καταβληθεί το υπόλοιπο 35%;  

2. Ποια μέτρα έλαβε του Υπουργείο προκειμένου να αντισταθμιστεί παράλληλα η ανωτέρω  

μείωση; 

3. Το Υπουργείο έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επισπευσθεί η 

αποπληρωμή των αποζημιώσεων για το έτος ζημιάς 2019, λαμβάνοντας υπόψη τις 

έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID19; 

4. Πότε θα ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις και η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 

ΕΛΓΑ, προκειμένου να καταβληθεί το σύνολο των αποζημιώσεων για το έτος ζημίας 2019, 

τη στιγμή μάλιστα που τα ποσά αυτά κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των 

καλλιεργητικών εξόδων της τρέχουσας περιόδου από τους παραγωγούς, που έχουν πληγεί 

ιδιαίτερα οικονομικά; 

5. Θα επισπευσθούν οι διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές στον ΕΛΓΑ, καθώς και η 

επικαιροποίηση και η πλήρης ψηφιοποίηση του Οργανισμού, έτσι ώστε να εκλείψουν οι 

συστηματικές καθυστερήσεις στην καταγραφή των ζημιών και στις αποζημιώσεις των 

αγροτών; 



6. Το Υπουργείο έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, με βάση την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κριτήρια επιλογής των πληγέντων του αγροδιατροφικού τομέα 

από την πανδημία COVID19; Έχει καθορίσει το ύψος της ενίσχυσης ανά κατηγορία 

πληγέντων το οποίο δύναται να είναι έως 5.000 ευρώ ανά αγρότη και 50.000 ευρώ ανά 

μικρομεσαία επιχείρηση; Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση; 

 

 

 

                                                                                                       Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                              

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 


