
             

                                

                       
                          

 

 

 

 

Οι φετινές καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία 

στους παραγωγούς της περιοχής μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι ζημιές στις δενδρώδεις 

καλλιέργειες (ροδάκινα – νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια, δαμάσκηνα κλπ) οι οποίες αποτελούν το 

κύριο εισόδημα των αγροτών της περιοχής μας, είναι και φέτος μεγάλες και οι παραγωγές αυτών 

των καλλιεργειών μειωμένες σημαντικά. Αίτιο ο παγετός που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες 

ημέρες του Μαρτίου (στις 26 και 28 του μήνα) καθώς και οι αλλεπάλληλες έντονες χαλαζοπτώσεις 

που σημειώθηκαν από τον Απρίλιο έως και σήμερα. 

Το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης του Δήμου 

μας, όπου η καλλιέργεια ροδάκινου – νεκταρινιού αποτελεί μονοκαλλιέργεια. Η χαλαζόπτωση της 

24ης Απριλίου ήταν για την περιοχή καταστροφική, με το μέγεθος της ζημιάς σύμφωνα με 

μαρτυρίες των παραγωγών να ξεπερνά το 90%. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό 

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ (ΦΕΚ 1668/Β/26-07-2011), προβλέπεται 

η καταβολή προκαταβολών στους παραγωγούς σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής και 

ειδικά όταν υπάρχει μονοκαλλιέργεια στην περιοχή. Παρακαλούμε όπως γίνει εφαρμογή αυτής της 

διάταξης, διότι η οικονομική κατάσταση των παραγωγών είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με αδυναμία 

κάλυψης των αναγκών επιβίωσης. Η δυσμενής αυτή κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο 

έντονη κατά τους χειμερινούς μήνες όπου οι ανάγκες και οι απαιτήσεις  είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

 Με δεδομένη την αποχή των γεωπόνων εκτιμητών από το έργο τους, γεγονός που 

συνεπάγεται την μεγάλη καθυστέρηση αποζημίωσης των ζημιών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη 

τις δυσκολίες διαβίωσης που αντιμετωπίζει η χώρα στο σύνολό της, και ειδικά οι αγροτικές αυτές 

οικογένειες, παρακαλούμε όπως γίνει ειδική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με την άμεση 

καταβολή προκαταβολών στους παραγωγούς που υπέστησαν ολική καταστροφή της παραγωγής 

τους ή με όποιο άλλο μέσο κρίνετε εσείς πρόσφορο. 
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