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Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Γιώργου με τον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη, με θέμα συζήτησης τη 

στήριξη των αγροτών-κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την 

πρόσφατη κακοκαιρία της 10ης Ιουλίου 2019.

Σε συνάντηση που έλαβε χώρα την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 11:00 στο 

γραφείο  του  Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  στην  οποία  συμμετείχαν, 

πλην  των  ιδίων,  ο  Δ/ντής  του  Γραφείου  του  Υπουργού  κ.  Αθανασάς,  ο 

Πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ κ. Νέλος και ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντόπουλος 

(οι  οποίοι  συνέδραμαν  τον  Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής  δίνοντας  τη  δική 

τους  εικόνα  για  την  καταστροφή),  συζητήθηκαν  τα  προβλήματα  που 

δημιούργησε  στους  αγρότες  και  στους  κτηνοτρόφους  η  κακοκαιρία  που 

έπληξε το Νομό, καθώς και οι τρόποι στήριξής τους από την πολιτεία.

Ο κ. Βορίδης ενημερώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη για τις τεράστιες 

καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην αγροτική 

παραγωγή του Νομού καθώς και για τις μέχρι σήμερα κινήσεις που έγιναν από 



την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας προς την κατεύθυνση της άμεσης 

καταγραφής των ζημιών και την προώθηση αιτημάτων για ανακούφιση των 

πληγέντων. Ζητήθηκαν από τον κ. Υπουργό:

 η  άμεση  πρόσληψη  λόγω  του  έκτακτου  γεγονότος,  γεωπόνων  και 

κτηνιάτρων ώστε να υπάρξει γρήγορη, αξιόπιστη και δίκαιη καταγραφή 

των ζημιών (π.χ. να ληφθεί υπόψη και η ζημιά του καρπού της ελιάς που 

παρέμεινε στο ελαιόδεντρο),

 η παροχή διευκολύνσεων στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

των αγροτών έναντι του κράτους και του ασφαλιστικού τους φορέα,

 η  άμεση  αποζημίωση  μέρους  της  εκτιμηθείσας  αρχικά  ζημιάς  κάθε 

αγρότη-κτηνοτρόφου υπό τη μορφή προκαταβολής, ώστε να μπορεί να 

ανταπεξέλθει στα πρώτα έξοδα της καινούριας χρονιάς,

 η  δυνατότητα  της  απόσταξης  των  κατεστραμμένων  επιτραπέζιων 

σταφυλιών,  ώστε  να  περιοριστεί  το  μέγεθος  της  ζημιάς  στις 

αμπελοκαλλιέργειες, και τέλος,

 η  βελτίωση  του  καθεστώτος  λειτουργίας  του  ΕΛΓΑ  ώστε  να 

ανταποκρίνεται  ως  υπηρεσία  στα  νέα  δεδομένα  που  δημιουργούνται 

εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ετών.

Ο  κ.  Υπουργός  δεσμεύτηκε  να  απαντήσει  επί  όλων  των  θεμάτων 

κάνοντας  δεκτά  καταρχήν,  την άμεση πρόσληψη του προσωπικού  και  την 

παράταση των προθεσμιών της καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

του  κάθε  πληγέντα  αγρότη-κτηνοτρόφου.  Επιφυλάχθηκε  ως  προς  την 

παράταση των φορολογικών υποχρεώσεων και της καταβολής προκαταβολής 

αποζημίωσης  γιατί  είναι  θέματα  που  αφορούν  το  Υπουργείο  Οικονομικών. 

Επίσης διαβεβαίωσε ότι θα δει και το θέμα της απόσταξης αφού και αυτό είναι 

θέμα συναρμόδιων Υπουργείων.  Ενημέρωσε δε τον Αντιπεριφερειάρχη για 

την πορεία των ελέγχων του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οποίου, η 



πληγείσα  περιοχή  ορίζεται  περίπου  στα  100.000  στρέμματα  και  η  ζημιά 

ανέρχεται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Υπουργός και Αντιπεριφερειάρχης ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον 

Αύγουστο στη Χαλκιδική πλέον, μετά από επιθυμία του κ. Γιώργου.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα του Φορέα.
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