
 

    

 

 

 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 
 

Προσ τον Τπουργό Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων 

Θζμα: ε απόγνωςη οι πληγζντεσ αγρότεσ-κτηνοτρόφοι τησ Καρδίτςασ 

Κλείςαμε ζνα μινα από τισ καταςτροφζσ ςτθν Καρδίτςα λόγω ακραίου καιρικοφ 
φαινομζνου ςτισ 19/9/2020 και ενϊ θ κυβζρνθςθ προειδοποιοφςε τουσ κατοίκουσ για τα 
ακραία φαινόμενα θ ίδια φαίνεται πωσ δεν πιρε τα μζτρα τθσ και μόνο ζτοιμθ δεν ιταν 
αφοφ ακόμα δεν ζχει υπάρξει κάποια αποηθμίωςθ ςτον παραγωγικό κλάδο τθσ χϊρασ μασ 
τουσ αγρότεσ και κτθνοτρόφουσ του νομοφ Καρδίτςασ. 

Οι καταςτροφζσ είναι τεράςτιεσ με περιςςότερα από 13.000 αιγοπρόβατα να ζχουν πνιγεί, 
28000 μελίςςια να αγνοοφνται, περιςςότερα από 300.000 ςτρζμματα να ζχουν 
πλθμμυρίςει και πολλζσ άλλεσ ηθμιζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

● Πολλά ςτρζμματα βαμβάκι αυτι τθ ςτιγμι ενϊ ζχουν πλθμμυρίςει και θ ηθμιά τουσ 
είναι 100%, ςτισ αεροφωτογραφίεσ φαίνονται ότι δεν ζχουν πάκει ηθμιά γιατί δεν 
ζχει καλυφκεί όλο το φυτό από νερό αλλά μόνο ζνα μζροσ του. 

● Πολλά ςτρζμματα μθδικισ καλλιζργειασ ζχουν πλθμμυρίςει και ο ΕΛΓΑ δεν 
αποηθμιϊνει όλθ τθν καλλιζργεια αλλά μόνο μια ςοδειά. 

●  Πολλά ηϊα ζχουν πνιγεί και πολλά ζχουν αποβάλλει λόγω ςτρεσ τα ζμβρυα, ο ΕΛΓΑ 
δεν αποηθμιϊνει αυτά που ζχουν αποβάλλει λόγω ςτρεσ. 

● Μεγάλο μζροσ αποκθκευμζνων ηωοτροφϊν καταςτράφθκε. 

● Μεγάλο μζροσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ χάκθκε ι καταςτράφθκε. 

Με βάςη τα παραπάνω ερωτάται ο Τπουργόσ: 

 
1. Τι κα γίνει ςτισ περιπτϊςεισ που τα αγροτεμάχια ζχουν πλθμμυρίςει αλλά μόνο ζνα 

μζροσ του φυτοφ φαίνεται ςτισ αεροφωτογραφίεσ; Τι κα γίνει με τα χιλιάδεσ 
ςτρζμματα μθδικισ παραγωγισ που ζχουν πλθμμυρίςει καίγοντασ τθν παραγωγι 
και καταςτρζφοντασ τα φυτά; Τι κα γίνει με τα ηϊα που απζβαλαν ι αρρϊςτθςαν; 
τι κα γίνει με τισ κατεςτραμμζνεσ ηωοτροφζσ και τον κατεςτραμμζνο μθχανολογικό 
εξοπλιςμό; Θα καλφψει θ κατατεκείςα τροπολογία 519/87/15.10.2020 τουσ 
πλθγζντεσ από τθν καταςτροφικι πλθμμφρα και όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ;  

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολισ των αποηθμιϊςεων; 

 
Ο Ερωτών Βουλευτήσ 
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