
 
 
 

 

 
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021 

 
 

Ερώτηση 
Προς τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 

Θέμα: «Αναγκαία άμεση αποζημίωση για την τεράστια καταστροφή στους 
φασολοπαραγωγούς Καστοριάς από τον καύσωνα» 

   
Οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών λόγω της κλιματικής αλλαγής, στο σύνολό τους, αποτελούν 
απειλή για τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες βρίσκονται στο έλεός τους, αδυνατώντας να 
περιορίσουν την έκταση και τις ζημιές που αφήνουν πίσω τους. Στις ήδη δύσκολες χρονιές που 
προηγήθηκαν για την καλλιέργεια των φασολιών, έρχονται να προστεθούν οι παρατεταμένες 
αυξημένες θερμοκρασίες, που επικράτησαν στην Π.Ε. Καστοριάς τον Ιούνιο του 2021.   
 
Σε μια ορεινή Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτή της Καστοριάς, το τελευταίο 10ήμερο του Ιουνίου 
επικράτησαν θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 39.4 °C. Μετά από έναν δύσκολο χειμώνα διαδέχονται 
υψηλές θερμοκρασίες, που διατηρήθηκαν για μέρες, με αποτέλεσμα να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε 
καλλιέργειες, όπως αυτές των φασολιών, οδηγώντας σε ολοκληρωτική πτώση των ανθέων και 
μηδενική καρπόδεση.  
 
Η παραγωγή φασολιών πλήττεται με ανυπολόγιστο κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο 
μέρος του αγροτικού κόσμου ασχολείται με την παραγωγή φασολιών στην περιοχή, αντιλαμβάνεται 
κανείς τις άμεσες επιπτώσεις που γεννούνται, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση και τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις στον αέρα. 
 
Το απολύτως δίκαιο αίτημα των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών για άμεση εκτίμηση των 
ζημιών και έγκαιρη πληρωμή των αποζημιώσεων, καθίσταται κάτι παραπάνω από επιτακτικό. 
Μπορεί ο  κανονισμός του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής να προβλέπει 
δυνατότητα αποζημίωσης για καύσωνα σε θερμοκρασία του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 
40°C, την πράξη όμως έχει διαπιστωθεί ότι για την επιτυχία της άνθησης και της καρποφορίας το 
φασόλι χρειάζεται θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 32°C. Παρατεταμένες υψηλές 
θερμοκρασίες άνω των 32°C επιδρούν καταστροφικά στην καλλιέργεια.   
 
Επειδή, σύμφωνα με τους φασολοπαραγωγούς, η ζημιά είναι ανυπολόγιστη,  
 
Επειδή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το είδος της καλλιέργειας και οι κλιματικές συνθήκες 
αυτής, ως προς την αξιολόγηση της αποζημίωσης,  
 
Επειδή, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ οφείλει να εναρμονιστεί με τις κλιματικές αλλαγές και να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες του πρωτογενή τομέα,  
 
Επειδή, οι φασολοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την καταστροφή της παραγωγής 
τους και είναι αντιμέτωποι με την απώλεια του αγροτικού τους εισοδήματος,  
 
Ερωτάται ο Υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7889

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/7/2021



 
 
 

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αποζημιώσει και να στηρίξει τους φασολοπαραγωγούς 
της περιοχής μας; 

2. Έχουν γίνει ενέργειες για την άμεση καταγραφή των ζημιών του φυτικού κεφαλαίου 
των φασολοπαραγωγών της Π.Ε. Καστοριάς;  

3. Έχει προβεί η Κυβέρνηση της Ν.Δ. σε ενέργειες  ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες 
αλλαγές στον Κανονισμό Ενισχύσεων και Αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, 
προσαρμοσμένες πλέον στις νέες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, και ποιες 
είναι αυτές; 

 
 

Η ερωτώσα Βουλευτής 
 
 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 
 

 
 
        
   
 




