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10.01.2002
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μπασιάκου έχει ως εξής:
"H τελευταία συνεχιζόμενη κακοκαιρία προκάλεσε και θα προκαλέσει μεγάλες ζημιές στη
φυτική και ζωική παραγωγή καθώς και στο φυσικό και ζωικό κεφάλαιο σε πολλές
περιοχές της χώρας. Ζημιές έχουν υποστεί επίσης και κτίρια και δίκτυα που
εξυπηρετούν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Οι πρώτες ενδείξεις πείθουν, δυστυχώς, ότι οι ζημιές σε πολλές περιοχές φθάνουν και
το 100%.
Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είναι ανάστατοι, γιατί βλέπουν ότι καταστρέφεται όχι
μόνο το εισόδημα, αλλά και το κεφάλαιό τους, με δυσμενέστατες συνέπειες στην ίδια
την επιβίωσή τους. Σε πολλές περιοχές η τοπική οικονομία θα καταρρεύσει!
Είναι ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή και εν συνεχεία η εξατομίκευση των
ζημιών, ώστε να καταβληθούν έγκαιρα πλήρεις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Θα πρέπει
να ζητηθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του μεγέθους των ζημιών και να
εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι μέσω του ΠΣΕΑ και του ΕΛΓΑ, με τη συνδρομή και του
Κρατικού Προϋπολογισμού. Να γνωστοποιηθούν δε τα μέτρα άμεσα.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Ποια είναι η πρώτη αποτίμηση του μεγέθους των ζημιών;
Αν θα καλυφθούν πλήρως και πότε οι ζημιές μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΠΣΕΑ και
του ΕΛΓΑ με τη συνδρομή του Κρατικού Προϋπολογισμού."
Ο Υφυπουργός Γεωργίας, κ. Ευάγγελος Αργύρης, έχει το λόγο.
ΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τις αναγγελίες ζημιών που υποβλήθηκαν στον ΕΛΓΑ και τις πρώτες επισημάνσεις των
γεωτεχνικών του οργανισμού σε όσες περιοχές είναι δυνατή η πρόσβαση, η κατάσταση
παρουσιάζεται ως εξής: Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο έχουν αναγγελθεί στον ΕΛΓΑ
περίπου τρεις χιλιάδες περιστατικά ζημιάς από υπερβολικό ψύχος και χιονόπτωση σε
αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους και πτηνά. Τα περιστατικά ζημιάς εντοπίζονται κυρίως
στους νομούς της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της νησιωτικής χώρας και
αναμένεται να αυξηθούν πολύ, αφού η πρόσβαση στους τόπους σταβλισμού των ζώων είναι
σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη μέχρι και σήμερα.
Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή έχουν αναγγελθεί στον ΕΛΓΑ ζημιές καλυπτόμενες
ασφαλιστικά από τον Οργανισμό στις ακόλουθες καλλιέργειες: εσπεριδοειδή στη δυτική
και νότια Ελλάδα, νησιωτική χώρα. Υπαίθρια και υπό κάλυψη κηπευτικά σε όλους τους
νομούς της χώρας. Ανθοκομικά φυτά Αττική, Αργολίδα, Θεσσαλονίκη και σε άλλους
νομούς σε λιγότερη έκταση. Οι ελαιοκαλλιέργειες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στα σιτηρά
είναι σε εξέλιξη οι ζημιές, αλλά σε όλη τη χώρα. Πατάτα ιδιαίτερα στη Βοιωτία,
Αχαΐα, Εύβοια και Ηλεία.
Όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο από τις επισημάνσεις που έχουν διενεργηθεί από
στελέχη των περιφερειακών υποκαταστημάτων του οργανισμού έχουν αναφερθεί και
σημαντικές ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο, οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και
δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Οι ζημιές αυτές εστιάζονται κυρίως σε ελιές,
φυλλοβόλα δένδρα και ακτινίδια με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική μείωση της
παραγωγής αυτών κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Όσον αφορά το ύψος των αποζημιώσεων οι περισσότερες καλλιέργειες είναι ακόμα
καλυπτόμενες με χιόνι. Οι ζημιές στα εσπεριδοειδή είναι εξελισσόμενες και το
οριστικό ύψος των ζημιών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του παγετού.
Για τους λόγους αυτούς θα ήταν παρακινδυνευμένη η πρόβλεψη του ύψους των
αποζημιώσεων για τις ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Σίγουρα όμως
από τις εκτιμήσεις που έχουμε, θα υπερβεί κατά πολύ τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.
Οι εξειδικευμένες εκτιμήσεις των ζημιών έχουν αρχίσει με προτεραιότητα τις
εκτιμήσεις των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο. Οι εκτιμήσεις στη φυτική παραγωγή θα
αρχίσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπου είναι δυνατή η πρόσβαση από πολυμελή
κλιμάκια γεωπόνων εκτιμητών και στον επίκαιρο χρόνο για κάθε καλλιέργεια. Και
προκειμένου να καλυφθούν πλήρως και όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ζημιές που
προκλήθηκαν το Υπουργείο Γεωργίας λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
Πρώτον, ενισχύεται οικονομικά ο ΕΛΓΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προκειμένου να

ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις για αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.
Δεύτερον, δίνονται ενισχύσεις για την αποκατάσταση του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου
από τον ΕΛΓΑ και όπου δεν δύναται ο ΕΛΓΑ, από τα ΠΣΕΑ καθώς και των
γεωκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τα ΠΣΕΑ.
Τρίτον, δίνονται αποζημιώσεις και για τις καταστροφές αποθηκευμένων αγροτικών
προϊόντων και ζωοτροφών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου
Υφυπουργού)
Τέταρτον, ο ΕΛΓΑ συντονίζει τη διαδικασία καταγραφής όλων των ζημιών τόσο αυτών που
αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ όσο και αυτών που αποζημιώνονται από τα ΠΣΕΑ.
Πέμπτον, αμέσως μετά την καταγραφή των ζημιών ακολουθεί άμεση καταβολή του 50% της
εκτιμώμενης αποζημίωσης των γεωργών.
Και έκτον, γίνονται πιστωτικές διευκολύνσεις σε πληγέντες αγρότες, που έχουν
καλλιεργητικά δάνεια με λήξη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2002.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Περισσότερα στη δευτερολογία σας, κύριε
Υφυπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Τα δάνεια αυτά καθίστανται άτοκα από τη
λήξη μέχρι την καταβολή των αποζημιώσεων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, οι αγρότες δεν έχουν
υποστεί μόνο τις πολύ μεγάλες ζημιές. Δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο τα πολύ σοβαρά
προβλήματα, που αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες, που έτυχε να
βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία - αναφέρομαι στην πρόσβαση
στο δίκτυο, στα προβλήματα διακίνησης ή στο ηλεκτρικό ρεύμα ή στις υπηρεσίες του
Ο.Τ.Ε..
Οι αγρότες αντιμετωπίζουν και σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, αφού υπάρχουν ολικές
καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Στερεά
Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, όπου αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα εσπεριδοειδή,
τα ελαιόδενδρα, τα κηπευτικά, τα σιτηρά, τα οποία τώρα φυτρώνουν, το ζωικό
κεφάλαιο, τα θερμοκήπια.
Φοβάμαι ότι η Κυβέρνηση δεν εκτιμά σωστά το πρόβλημα. Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ,
διότι μας λέτε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα ενισχύσει τον ΕΛ.Γ.Α. -και βέβαια
αυτό πρέπει να γίνει- αλλά, δυστυχώς, ο νόμος τον οποίο ψηφίσατε το Σεπτέμβριο -και
σας το είχαμε επισημάνει και το είχαμε καταγγείλει- δεν προβλέπει τέτοια δυνατότητα
με ευθύνη δική σας. Στους πόρους του ΕΛ.Γ.Α. προβλέπεται χρηματοδότηση μόνο για την
ενεργητική προστασία, για ανεμομείκτες κ.ο.κ.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Υφυπουργέ, έχετε ομολογήσει στη Βουλή το Σεπτέμβριο ότι μόνο
2,5 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί στον ΕΛ.Γ.Α. από το 1997 μέχρι τώρα. Άρα έχετε ένα
σοβαρό πρόβλημα για το πώς θα διαθέσετε αυτά τα λεφτά. Υπάρχει και το δεύτερο
σοβαρό πρόβλημα της ελλιπούς κάλυψης των ζημιών, αφού προβλέπεται μόνο μικρή κάλυψη
της ζημιάς. Όπου, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή, προφανώς θα χρειαστεί μια
πρόσθετη χρηματοδότηση. Ο ΠΣΕΑ όμως, τον οποίο επικαλείσθε και του οποίου τη
στήριξη ζητούμε και εμείς, έχει μόνο 4,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2006. Αυτή είναι η
πραγματικότητα.
Όσον αφορά το άλλο μείζον θέμα του αιτήματος της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στήριξης γι' αυτές τις καταστροφές, εσείς έχετε ομολογήσει και έχετε πει ότι αυτό
δεν μπορείτε να το πετύχετε. Χαίρομαι βέβαια γιατί ο Υπουργός ο κ. Δρυς δεσμεύτηκε
-και έδειξε και ελπίδα ότι θα το καταφέρει- ότι στο Συμβούλιο Γεωργίας της 20ής και
21ης Ιανουαρίου θα το επιδιώξει.
Το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι θα πρέπει άμεσα τα συνεργεία να εκτιμήσουν τη
ζημιά, να καταγράψουν τις καταστροφές. Και να δεσμευτεί η Κυβέρνηση ότι θα
καταβάλει το σύνολο, θα καταβάλει πλήρεις αποζημιώσεις. Διότι έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο υποεκτίμησης των ζημιών. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. για ένα
ελαιόδενδρο εκτιμά μόνο σε 4.000 ή 8.000 δραχμές τη ζημιά. Πρέπει όμως να
αποτιμήσετε και το κόστος μέχρις ότου επανέλθει στην παραγωγή και φέρει εισόδημα το
ελαιόδενδρο. Διότι αγνοείτε το γεγονός ότι χρειάζεται τέσσερα ή πέντε ή οκτώ χρόνια
για να καρποφορήσει ένα δέντρο.
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αν θέλουμε ο αγρότης να παραμείνει στην περιφέρεια,

αν θέλουμε η αποζημίωση να είναι επαρκής, για να αποκατασταθεί η ζημιά και να
υπάρξει ομαλή αγροτική δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

