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Αθήνα,  09 Σεπτεμβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 

Θέμα: «Αναγκαία μέτρα στήριξης των αγροτών των Δήμων Σερβίων και 
Βελβεντού που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφές».  

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στην Π.Ε. Κοζάνης και 
συγκεκριμένα τις περιόδους μεταξύ 5-7 Ιουλίου και 5-9 Αυγούστου, είχαν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή της παραγωγής και μεγάλου μέρους της αγροτικής και 
διακοινοτικής οδοποιίας στην περιοχή του Βελβεντού και των Σερβίων (περιοχή 
Πλατανορέματος).  

Ειδικότερα, σημειώθηκαν πολυήμερες, σφοδρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις 
που συνοδεύτηκαν από απότομες πτώσεις της θερμοκρασίας τις απογευματινές και 
βραδινές ώρες.  

Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν άμεσες ζημιές στις καλλιέργειες ροδακινιών, που ήταν 
στο στάδιο της συγκομιδής και εμπορικής ωρίμανσης, αλλά και σε καλλιέργειες 
νεκταρινιών, μήλων, καρυδιών και άλλων προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή των 
κάμπων Σερβίων και Βελβεντού.  

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται δύο συνεταιρισμοί, ο ΑΣΕΠΟΠ και η ΔΗΜΗΤΡΑ, οι 
παραγωγοί των οποίων, καλλιεργούν 8.234 στρέμματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις, για την 
αποτίμηση της καταστροφής και τον υπολογισμό των αποζημιώσεων είναι ενδεικτικές 
του προβλήματος. Οι καλλιέργειες που δεν είχαν περισυλλεχθεί –και, άρα 
καταστράφηκαν πλήρως- ποικίλουν από το 60%-100% του φυτικού κεφαλαίου της 
περιοχής, ανάλογα το καλλιεργήσιμο προϊόν.  

Βάσει των υπολογισμών των μελών των συνεταιρισμών, αλλά και των στελεχών-
εκτιμητών του ΕΛΓΑ, η αποζημίωση ανά στρέμμα -όπως υπολογίζεται από τον 
κανονισμό- θα κινηθεί περίπου στα 650 ευρώ, όταν η μέση στρεμματική απόδοση στην 
αγορά κυμαίνεται περίπου στο τετραπλάσιο της αποζημίωσης, ήτοι 2.400 ευρώ το 
στρέμμα. Συνολικά, προκλήθηκε ζημιά που υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ στις 
δενδρώδεις καλλιέργειες της περιοχής.  
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Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί είχαν ήδη επωμισθεί το σύνολο των 
εξόδων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (εργατικά έξοδα, αναλώσιμα, 
λίπανση), ενώ η ένταση των καταστροφών ναρκοθετεί το φυτικό κεφάλαιο της 
επόμενης περιόδου, το οποίο έχει υποστεί πάγιες ζημιές.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, γενικότερα τα αγροτικά προϊόντα, αλλά ειδικότερα τα 
ροδάκινα της περιοχής, λόγω της ποιότητας και της υπεραξίας που είχαν συνακόλουθα 
προσποριστεί, είχαν κατακτήσει σημαντικές αγορές του εξωτερικού, καθώς το 50% της 
παραγωγής διοχετευόταν εκτός Ελλάδας. Η φετινή διακοπή στις εξαγωγές, λόγω της 
καταστροφής, δυσχεραίνει την επαφή με τις αγορές του εξωτερικού για την επόμενη 
περίοδο, με τον κίνδυνο να μείνουν αδιάθετα ή να πωληθούν σε πολύ χαμηλότερες 
τιμές.  

Τέλος, σημαντικά προβλήματα έχουν παρατηρηθεί και σε βασικές υποδομές, όπως 
είναι η αγροτική και διακοινοτική οδοποιία, τόσο στα Σέρβια όσο και στο Βελβεντό. Με 
κοινοβουλευτική μου ερώτηση, από τις 18 Αυγούστου (αρ.πρ 2535/2.9.20) είχα θέσει 
το ζήτημα στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών ζητώντας την έκτακτη χρηματοδότηση 
για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης.  

Συμπερασματικά, το πλήγμα για τους αγρότες είναι σημαντικότατο, καθώς θα 
αποζημιωθούν για ελάχιστο τμήμα της παραγωγής τους, ενώ το εμπορικό μέλλον των 
καλλιεργειών είναι άδηλο.  

Παράλληλα, όπως θα γνωρίζετε, η περιοχή πλήττεται ήδη από την βεβιασμένη 
απολιγνιτοποίηση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Άρα, η στήριξη του αγροτικού 
τομέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία των κατάλληλων όρων για τη 
μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, μη εξαρτώμενο από την καύση λιγνίτη.  

Επειδή το σύνολο της καλλιέργειας στην περιοχή έχει υποστεί ανεπανόρθωτες 
καταστροφές, που υποθηκεύουν και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής,  

Επειδή ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, δεν καλύπτει τις αποζημιώσεις από όλες τις φυσικές 
καταστροφές και νόσους στο 100%,  

Επειδή η επικείμενη απολιγνιτοποίηση στερεί από την ΠΕ Κοζάνης σημαντικότατους 
πόρους και μεγεθύνει το σημαντικότατο πρόβλημα ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρετε για να αποζημιωθούν πλήρως οι 
παραγωγοί των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού; Εκτός από τις αποζημιώσεις 
του ΕΛΓΑ, θα χρησιμοποιήσετε άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία;  

2. Προτίθεστε να επαναξιολογήσετε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να 
δικαιολογείται η καθολική αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Βέττα Καλλιόπη 

 




