
             

                                

                       
                          

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Προβλήματα από την καθυστέρηση εκτιμήσεων ζημιών 2016” 

 

 

 Οι πρόσφατες καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες από παγετό και χαλάζι έχουν 

προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους αγρότες του Δήμου μας. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες 

ιδιαίτερα στις δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδακινιές, αμυγδαλιές, αχλαδιές, κερασιές, βερικοκιές) 

που ως γνωστόν αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος των αγροτών της περιοχής μας. 

 Η έγκαιρη και αντικειμενική εκτίμηση των ζημιών και η καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων 

αποτελεί αυτονόητο αίτημα και δικαίωμα των αγροτών, το οποίο όμως λόγω των κινητοποιήσεων 

των εκτιμητών του ΕΛΓΑ, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μιας και αυτοί απέχουν από το εκτιμητικό 

έργο τους. 

Με δεδομένο ότι ιδιαίτερα σε ορισμένες πρώιμες καλλιέργειες  χρειάζεται άμεση εκτίμηση 

των ζημιών, είναι φανερό ότι η παρατηρούμενη καθυστέρηση θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για 

τους γεωργούς.  Ο κανονισμός  προβλέπει ότι αν η εκτίμηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο 

που συνήθως συγκομίζεται η παραγωγή ο ασφαλισμένος οφείλει να συγκομίσει το προϊόν που 

μπορεί,  είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει «μάρτυρες», δηλαδή άθικτα (ακαλλιέργητα ή 

ασυγκόμιστα) τμήματα της καλλιέργειάς του. Προβλήματα όμως παρατηρούνται και σε αυτή την 

περίπτωση, διότι οι καρποί δεν μπορούν να παραμείνουν στα δέντρα για μεγάλο διάστημα, 

επιπρόσθετα οι παραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν σε καλλιεργητικές φροντίδες των 

αγροτεμαχίων τους (καταστροφέα) που πιθανά θα καταστρέψουν τα δείγματα  καρπών - “δέντρων 

μαρτύρων”. Παράλληλα η κατάσταση επιδεινώνεται με τη δημιουργία εστιών μολύνσεων και 

ασθενειών από τους καρπούς που παραμένουν στα δέντρα και στο έδαφος. 
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Συγχρόνως με την καθυστέρηση εκτίμησης των ζημιών, θα παρατηρηθεί και μεγάλη 

καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων με όλες τις συνέπειες που το γεγονός αυτό θα 

έχει για την επιβίωση των αγροτικών οικογενειών . 

Παρακαλούμε λοιπόν να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα των εκτιμήσεων των 

αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί κατά τη φετινή χρονιά. 

    

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

 

 


