
 

Αθήνα, 12/08/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης στήριξης των ροδακινοπαραγωγών Ημαθίας»  

Η καλλιέργεια ροδάκινων παρότι είναι μια από τις σημαντικότερες στη χώρα μας έχει 

επηρεαστεί έντονα από την κλιματική αλλαγή που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και, 

δυστυχώς, παρά των ζημιών που έχουν υποστεί οι παραγωγοί, σύμφωνα με τον ισχύοντα 

κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να αποζημιωθούν. 

Τελευταίο παράδειγμα οι έντονες βροχοπτώσεις από τον Μάιο έως σήμερα και με 

αποκορύφωμα τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έχουν προκαλέσει τεράστιες 

ζημιές στους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών, προκαλώντας, την ίδια στιγμή, 

μεγάλη καταστροφή στην οικονομική ζωή και δραστηριότητα του Νομού Ημαθίας.  

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας “τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής παραγωγής ροδάκινων και 

νεκταρινιών (Μάιο-Αύγουστο), με αποκορύφωμα τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, 

οδηγούν σε μεγάλη απώλεια εισοδήματος τους παραγωγούς, οι οποίοι φαίνεται, πως και με 

αυτή την κυβέρνηση, η οποία δείχνει παντελώς αδιάφορη να δώσει λύσεις, βιώνουν την 

απόλυτη οικονομική εξαθλίωση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική 

καταστροφή της τοπικής οικονομίας του νομού Ημαθίας.  

Η φετινή παραγωγική σεζόν ξεκίνησε με προβλήματα και δυσκολίες στην καλλιέργεια λόγω 

του covid 19 (Έλλειψη εργατικών χεριών, αβεβαιότητα στις αγορές , μείωση των εξαγωγών 

και εσωτερικής κατανάλωσης λόγω του μειωμένου τουρισμού, Ρώσικο Εμπάργκο). Στις 

περισσότερες ποικιλίες ροδάκινων και νεκταρινιών παρουσιάστηκαν προβλήματα 

μειωμένης καρπόδεσης, λόγω των ανοιξιάτικων παγετών, με τη ζημιά να μην καλύπτεται 

αδίκως από τον ΕΛΓΑ. Επίσης χάθηκε μεγάλο μέρος της παραγωγής στις πρώιμες ποικιλίες 

από τις αυξομειώσεις θερμοκρασιών και έντονων βροχοπτώσεων(καρπόπτωση, μαλάκομα). 

Η πρόσφατη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, με τα υψηλά ποσοστά βροχής, την 
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απότομη πτώση της θερμοκρασίας και δυνατούς ανέμους, ήρθε να προσθέσει επιπλέον 

ζημιές στην παραγωγή οι οποίες επίσης δεν αποζημιώνονται (αλλοίωση φλοιού σε όλα τα 

ροδάκινα και νεκταρίνια, ασθένεια της μονίλιας σε μεγάλο βαθμό και καρπόπτωση).” 

Το αποτέλεσμα είναι οι αγρότες να βλέπουν τον κόπο και τις προσπάθειές τους να 

πηγαίνουν χαμένα και την οικονομική τους κατάσταση να χειροτερεύει καθημερινά. 

Βλέποντας πως δεν διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα απογοητεύονται και αγωνιούν για το 

μέλλον, το δικό τους και των οικογενειών τους.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης των ροδακινοπαραγωγών Ημαθίας προτίθεται να 

λάβει; 

2. Εξετάζεται το ενδεχόμενο στρεμματικής αποζημίωσης όπως και ζητούν οι 

παραγωγοί; 

3. Ποια μέτρα θα πάρει ώστε να αποζημιωθεί η οικονομική καταστροφή των αγροτών; 

4. Εξετάζεται η περίπτωση αλλαγής του ισχύοντος κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να 

αποζημιώνονται οι αγρότες από ζημιές που προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

      

Φωτεινή Μπακαδήμα 




