
 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 

Θέμα: Στήριξη των καλλιεργητών και των συνδεδεμένων μεταποιητικών 

επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν λόγω του παγετού 

 

Οι Συνεταιριστικοί και Αγροτικοί Συλλογικοί Φορείς Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας έστειλαν επιστολή αναφορικά με την ολοκληρωτική καταστροφή 

της παραγωγής των υφιστάμενων δενδροκαλλιεργειών λόγω του παγετού 

από 29/3/2021 έως 04/04/2021 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Δ.Τ. «Μεγάλο μέρος της πρωτογενούς 

παραγωγής που αποτελείται από ευαίσθητες καλλιέργειες όπως ροδάκινα, 

νεκταρίνια, μήλα, αχλάδια, κεράσια, βερίκοκα ακτινίδια, λωτοί, κυδώνια και 

ακροϋδρια, πολλά εκ των οποίων και εξαγώγιμα, που βρίσκονταν λίγο πριν το 

στάδιο της ανθοφορίας, έχουν υποστεί ζημιές που στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία, αγγίζουν του 100%. 

Με το δεδομένο ότι η ζημιά αυτή επεκτείνεται και στις μεταποιητικές 

επιχειρήσεις που μαζί με τον κλάδο του πρωτογενή τομέα αποτελούν ένα από 

τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της Περιφέρειάς μας και σε συνδυασμό 

με τις επιπτώσεις που επέφερε στον κλάδο και η πανδημία του κορωναϊού, τα 

αποτελέσματα του παγετού κινδυνεύουν να αποδειχθούν απερίγραπτα για το 

περιφερειακό εισόδημα των αγροτών και την τοπική οικονομία. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω προτείνουμε τα εξής: 1. Άμεση στήριξη των 

πληγέντων καλλιεργητών 2. Άμεση στήριξη των συνδεδεμένων μεταποιητικών 

επιχειρήσεων με τις παραπάνω καλλιέργειες (διατήρηση θέσεων 

εργαζομένων, ρυθμίσεις-διευκολύνσεις οικονομικών θεμάτων που διέπουν 

αυτές) 3.Άμεση οριζόντια προκαταβολή ύψους €150 ανά στρέμμα στις 
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πληγείσες καλλιέργειες 4.Συμψηφισμός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 

καλλιεργητών κατά την εκκαθάριση, και όχι κατά την προκαταβολή των 

αποζημιώσεων 5.Στις αποζημιώσεις που θα δοθούν, να μην υπάρχει καμία 

σχετική απομείωση, όπως αντίστοιχα προβλέπεται από τον κανονισμό του 

ΕΛΓΑ 6. Απαλοιφή της πρόβλεψης του κόφτη για την μέγιστη παραγωγή των 

τριών τόνων στα συμπύρηνα ροδάκινα 7.Επαναφορά της πρόβλεψης του 

κόφτη αποζημίωσης από το όριο των €70.000,00 ανά παραγωγό στο 

προηγούμενο ισχύον (μέχρι πριν λίγους μήνες) στα €250.000,00 8. Για την 

συντόμευση της διαδικασίας αποζημιώσεων, να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία 

του ΟΣΔΕ 2020, διότι μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη 

διαδικασία για το 2021. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν προτείνεται να 

διευθετηθούν αργότερα με την προσκόμιση της νέας δήλωσης ΟΣΔΕ του 

2021.» 

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένων και των προβλημάτων στη διάθεση 

της παραγωγής που έχει δημιουργήσει η πανδημία, 

 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 

1. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τους παραγωγούς ευαίσθητων 

καλλιεργειών όπως ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα, αχλάδια, κεράσια, 

βερίκοκα κλπ, που βρίσκονταν λίγο πριν το στάδιο της ανθοφορίας, και 

έχουν υποστεί ζημιές λόγω του παγετού, αλλά και για τις 

συνδεδεμένους με αυτούς μεταποιητικές επιχειρήσεις; 

2. Υπάρχει  πρόβλεψη για άμεση οριζόντια προκαταβολή ύψους €150 

ανά στρέμμα στις πληγείσες καλλιέργειες; 

3. Ποια άμεση νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε μέχρι και το 

πέρας της πανδημίας να υπάρξει συμψηφισμός των ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων των καλλιεργητών κατά την εκκαθάριση και όχι κατά την 

προκαταβολή των αποζημιώσεων; 

4. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αλλάξει ο κανονισμός του 

ΕΛΓΑ και στις αποζημιώσεις που θα δοθούν, να μην υπάρχει καμία 

σχετική απομείωση, όπως αντίστοιχα προβλέπεται από τον κανονισμό; 



5. Ποια άμεση νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε να επανέλθει η 

πρόβλεψη του κόφτη αποζημίωσης από το όριο των €70.000 ανά 

παραγωγό στο προηγούμενο ισχύον των €250.000, τουλάχιστον μέχρι 

το πέρας της πανδημίας και μέχρι την επιστροφή στην προηγούμενη 

τουλάχιστον κανονικότητα; 

                      Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




