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Θέμα: «Πρόταση για αύξηση της επιδότησης εγκατάστασης αντιχαλαζικών
διχτύων»
Την εποχή της Άνοιξης και του Καλοκαιριού η αγροτική παραγωγή
κινδυνεύει άμεσα από τις έντονες χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερα το

φετινό

καλοκαίρι έχουμε γίνει μάρτυρες σφοδρών χαλαζοπτώσεων σε όλη την
Ελλάδα και κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, χαλαζοπτώσεις οι οποίες πέραν της
μερικής ή ολικής καταστροφής που προκαλούν στην παραγωγή, στις
περισσότερες των περιπτώσεων ζημιώνουν και το πάγιο φυτικό κεφάλαιο των
μόνιμων φυτειών με δυσμενή αποτελέσματα στην παραγωγή των επόμενων
καλλιεργητικών περιόδων.
Αποτέλεσμα αυτών των χαλαζοπτώσεων είναι ο ΕΛΓΑ να πληρώνει
μεγάλα ποσά σε αποζημιώσεις στους χαλαζόπληκτους παραγωγούς. Για αυτό
το λόγο ο ΕΛΓΑ έχει υιοθετήσει το μέτρο της επιδότησης των παραγωγών για
την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτύων από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Πρόκειται για ένα μέτρο πρόληψης που πιστεύουμε ότι κινείται στην σωστή
κατεύθυνση και πρέπει να διευρυνθεί σε όλες τις πληττόμενες δυναμικές
καλλιέργειες (όπου είναι τεχνικά δυνατό, σχετικό υπ.αριθμ. πρωτ 503/02-072009 έγγραφο μας).
Το ύψος της επιδότησης με την φετινή απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ
είναι στο 60% για τα φυσικά πρόσωπα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι συνταξιούχοι αγρότες. Πρόκειται για
κατηγορίες παραγωγών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την παγκόσμια

οικονομική κρίση και την πτώση των τιμών πολλών γεωργικών προϊόντων.
Επιπρόσθετα το απαιτούμενο κόστος εργασίας το οποίο επιδοτείται και αυτό
είναι μικρότερο από το πραγματικό. Συνεπώς δεν μπορούν να προχωρήσουν
σε μια τέτοια επένδυση γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αφού στο
40% της ιδίας συμμετοχής πρέπει να πληρώσουν και ένα επιπλέον ποσό της
τάξης του 19% που αναλογεί στον Φ.Π.Α. και αποτελεί δημόσιο έσοδο το
οποίο στην ουσία αφαιρείται από το ποσό της επιδότησης του παραγωγού.
Έτσι αυτό το πραγματικό κόστος του υπολοίπου 60% (και πλέον)
αποθαρρύνει πολλούς παραγωγούς από το να προβούν στην παραπάνω
επένδυση.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους το παράρτημα μας προτείνει την
αύξηση του ποσοστού της επιδότησης για την εγκατάσταση των
αντιχαλαζικών διχτυών από τον ΕΛΓΑ από το 60% στο 75% (που είναι το
ποσοστό της επιδότησης για τις ομάδες παραγωγών) τουλάχιστον για τους
κατά κύριο επάγγελμα αλλά και για τους συνταξιούχους αγρότες οι οποίοι
σημειώνουμε και πάλι ότι δεν διαθέτουν άλλα εισοδήματα πέραν των
αγροτικών για να προβούν σε μια τέτοια επένδυση.
Πιστεύουμε ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα επιφέρει σοβαρή επιβάρυνση
στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ αφού θα αντισταθμιστεί από την μείωση των
χορηγούμενων αποζημιώσεων για χαλαζοπτώσεις, λόγω της προστασίας που
θα παρέχουν τα αντιχαλαζικά δίχτυα στους παραγωγούς. Παράλληλα με μια
τέτοια κίνηση θα επιβεβαιώσετε για μια ακόμα φορά την γνωστή σας
ευαισθησία για τα προβλήματα των αγροτών και τις προσπάθειες που
καταβάλετε για την επίλυση τους.
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