
 

 

 

      

Αθήνα, 28/9/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: «Χαρακτηριστική κωλυσιεργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων αναφορικά με την αποζημίωση των φυστικοπαραγωγών της 

Φθιώτιδας» 

 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο ικανού αριθμού 

κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων εκ μέρους της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική 

Συμμαχία έχει τεθεί υπ’ όψιν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

σειρά προβλημάτων που προέκυψαν σε επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και 

καλλιεργητές εξαιτίας της απρόσμενης μεταβολής των κλιματολογικών συνθηκών και 

ειδικότερα του παγετού του περασμένου Απριλίου, καθώς και η αναγκαιότητα 

εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις επιπτώσεις 

που προκαλούνται από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Επιπτώσεις οι οποίες 

εφεξής θα αποτελούν συχνά, ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για αγρότες, 

κτηνοτρόφους και εν γένει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Ένας εκ των 

κλάδων, ο οποίος επλήγη με σφοδρό τρόπο είναι οι φυστικοπαραγωγοί. Ενδεικτικό, 

είναι το παράδειγμα των φυστικοπαραγωγών που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. 

Φθιώτιδας, οι οποίοι έχουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προβεί σε όλες τις 

αναγκαίες ενέργειες προς τον ΕΛ.Γ.Α., ώστε να λάβουν τις αναγκαίες αποζημιώσεις. 

Εντούτοις, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες τους, δεν έχουν λάβει ουδεμία 

ενίσχυση ως ελάχιστο αντιστάθμισμα των ζημιών τις οποίες υπέστησαν.   

Επειδή, εν μέσω αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, την οποία 

διέρχεται η χώρα μας και ιδίως ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής, η στήριξη της 

Πολιτείας καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη. 



Επειδή, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι φυστικοπαραγωγοί της 

Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τον ΕΛ.Γ.Α., ώστε 

να λάβουν τις αναγκαίες αποζημιώσεις, εντούτοις δεν έχουν λάβει ουδεμία ενίσχυση 

έως σήμερα.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

αναφορικά με την καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων των 

φυστικοπαραγωγών της Φθιώτιδας ως αντιστάθμισμα στη ζημία που υπέστησαν 

εξαιτίας του παγετού του Απριλίου; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Αραχωβίτης Σταύρος 


