
 

                                                         
 

     

                                                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 

                                                                                                                                           
                                                                           

                                                                                                             11   Νοεμβρίου   2020 
                                                                  

                                                                     

                                                                   ΕΡΩΤΗΣΗ   
 
 

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

 
Θέμα: « Ανεπανόρθωτες ζημίες στον αγροτικό κόσμο της Αιτωλοακαρνανίας » 

 
 Κύριε Υπουργέ, 

 

  Ο αγροτικός κόσμος της Αιτωλοακαρνανίας και κυρίως των Οινιαδών την τελευταία χρονιά έχει 

πληγεί ανεπανόρθωτα, χωρίς να έχει στηριχθεί ουσιωδώς, με αποτέλεσμα να επειλείται το 

βιοποριστικό εισόδημα των κατοίκων και  η κοινωνική συνοχή της περιοχής.  

  Η πρόσφατη κακοκαιρία κατέστρεψε ολοκληρωτικά σοδειές και βύθισε τους παραγωγούς σε μια 

ακόμη κρίση, οι οποίοι πλέον του ότι έχουν αδιάθετα τα προϊόντα τους, δεν έχουν ούτε τους 

πόρους, αλλά ούτε τη διάθεση για να μπουν στις διαδικασίες της νέας συγκομιδής .  

  Επειδή η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετική δύσκολη, επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ 

ΥΠΑΑΤ και ΕΛΓΑ, ώστε να μη χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος, επισπεύδοντας τις  δέουσες 

ενέργειες  με σκοπό  την αποκατάσταση των ασφαλισμένων αγροτών, ιδιαίτερα στις πληγείσες 

περιοχές. 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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  Το ελάχιστο που οφείλει η Κυβέρνηση στους πληττόμενους αγρότες του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας, τόσο εξαιτίας της καθίζησης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω κορωνοϊού 

και του δεύτερου κύματος επιβολής αυστηρών απαγορευτικών μέτρων, όσο και εξαιτίας των 

ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι η ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος τους, ώστε να 

μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα,  προς όφελος της ελληνικής 

οικονομίας. 

  Ο πρωτογενής παραγωγικός ιστός της χώρας αντιμετωπίζει διαχρονικά άλυτα προβλήματα, 

οδηγούμενος σταδιακά στον αφανισμό του, την στιγμή που απαιτείται άμεσα η ενίσχυση της 

δυναμικότητας του με  αύξηση των θέσεων  απασχόλησης όπως τα περισσότερα κράτη του 

κόσμου έσπευσαν να πράξουν με ποικίλες δράσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.  

 

 

      Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

1. Προτίθεστε να προβείτε σε χορήγηση έκτακτου επιδόματος στους αγρότες με κλιμακωτή 

αύξηση αυτού ανάλογα με το προϊόν και το είδος της γεωργίας που πραγματοποιούν, 

ειδικά στις πληγείσες περιοχές; 

2. Έχει ολοκληρωθεί η άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ  που εκκρεμούν, από τις 

καταστροφές στις καλλιέργειες του προηγούμενου έτους και πότε θα ολοκληρωθούν οι 

πληρωμές των αποζημιώσεων, για τις ζημίες του τρέχοντος έτους; 

3. Προτίθεστε να προβείτε στο πάγωμα των αγροτικών δανείων για όσο διαρκεί η 

υγειονομική κρίση και στην χορήγηση χαμηλότοκων καλλιεργητικών δανείων χωρίς 

εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος; 

 

 

                                                                                          



 

 

 

                                                                                           Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




