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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Βαγγέλη Αποστόλου
Θέμα: Ακόμη περιμένουν οι πληγέντες παραγωγοί του Νομού Κοζάνης τις
αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές της Άνοιξης, παρά τις
δεσμεύσεις του κ. Αποστόλου ότι έως τον Οκτώβριο της φετινής
χρονιάς θα αποζημιώνονταν έγκαιρα.
Έως τα τέλη Οκτωβρίου, υπόσχονταν ο υπουργός κ. Αποστόλου από
το Ν. Κοζάνης ότι θα έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στους
πληγέντες παραγωγούς του Νομού.
Κατά την επίσκεψή του στις 2 Ιουνίου του 2017 στους Πύργους και
το

Μεσόβουνο

Εορδαίας,

ως

επικεφαλής

πολυπληθούς

κλιμακίου

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και παραγόντων του ΕΛΓΑ, ο κ. Αποστόλου
δεσμευόταν με δηλώσεις του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκτίμησης και αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών εντός του 2017.
Κατά την επιτόπια επίσκεψη σε πληγείσες φυτείες από ζημιές του
Απριλίου, εκτός του κ. Αποστόλου και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Κουρεμπές
διαβεβαίωνε

για

την

όσο

το

δυνατόν

ταχύτερη

ολοκλήρωση

των

διαδικασιών εντός του έτους.
Ωστόσο

μέχρι

σήμερα

όχι

μόνο

δεν

έχουν

ολοκληρωθεί

οι

διαδικασίες, αλλά, εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Κυβέρνησης
σε σχέση με τον ΕΛΓΑ, δεν έχουν γραφτεί ακόμη τα σχετικά με τις ζημιές
των παραγωγών πορίσματα των εκτιμητών γεωπόνων.
Σα να μην έφτανε όμως αυτή καθυστέρηση, ζημιές νέας θεομηνίας
που έπληξε το Μάιο πάλι την ίδια περιοχή και επιδείνωσαν το πρόβλημα,
παραμένουν κι αυτές στα αζήτητα. Ισχυρές χαλαζοπτώσεις και ακραία
καιρικά φαινόμενα τότε, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή πάγιων
υποδομών (κολώνες και αντιχαλαζικά δίχτυα) σε τρεις παραγωγούς.

Για τις ζημιές αυτές, παρά το γεγονός ότι τους υποσχέθηκε ο
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ ότι θα λάμβανε απόφαση το Δ.Σ. του Οργανισμού,
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επί του θέματος.
Επειδή ο κ. Αποστόλου, από τις πληγείσες περιοχές του Νομού
Κοζάνης, έκανε λόγο για ολική καταστροφή ως προς το γεωργικό εισόδημα
της χρονιάς των πληγέντων παραγωγών,
Επειδή καμία αποζημίωση δεν έχει καταβληθεί έως σήμερα σε
κανέναν παραγωγό που έχει πληγεί όχι μόνο στο Νομό Κοζάνης, αλλά σε
ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία,
Επειδή με την πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση γύρω από τον
ΕΛΓΑ,

οι

διαδικασίες

αποτίμησης

των

ζημιών

δεν

πρόκειται

να

ολοκληρωθούν εντός του 2017,
Επειδή, επιπλέον των ζημιών που καλύπτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ,
πληγέντες παραγωγοί του Δήμου Εορδαίας περιμένουν την απόφαση του
Οργανισμού για τις ζημιές τους σε πάγιες υποδομές από ακραία καιρικά
φαινόμενα στα τέλη Μαΐου του 2017,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία
αποτίμησης

των

ζημιών

στις

πληγείσες

περιοχές

του

Δήμου

Εορδαίας που επισκεφθήκατε ο ίδιος στις 2 Ιουνίου 2017, όπου και
δεσμευόσασταν για την ολοκλήρωσή τους εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος;
2. Πότε

πιστεύετε

ότι

θα

ολοκληρωθεί

η

διαδικασία

αυτή

συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των αποζημιώσεων των
ζημιών που καλύπτει ο ΕΛΓΑ για το σύνολο των ζημιών αυτών στο
Νoμό Κοζάνης και τη Δυτική Μακεδονία;
3. Τι θα κάνετε με τις ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο των παραγωγών των
Πύργων Εορδαίας που επλήγησαν το Μάιο του 2017 από ακραία
καιρικά φαινόμενα;
Αθήνα 08/12/2017

