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Θέμα: «Αναγκαιότητα της επιχορήγησης εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτύων ως 

μέσων Ενεργητικής Προστασίας για την προστασία της Φυτικής Παραγωγής για το 

έτος 2010».

Αξιότιμη κα Υπουργέ/ κ. Πρόεδρε,

το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας  παραμένοντας 

πιστό  στο  θεσμοθετημένο  ρόλο  του,  του  συμβούλου  της  πολιτείας  σε  θέματα 

Αγροτικής πολιτικής (Ν.1474/1984), θέλει να σας επισημάνει την αναγκαιότητα της 

συνέχισης για το 2010 από τον ΕΛΓΑ του μέτρου της επιχορήγησης εγκατάστασης 

αντιχαλαζικών  διχτύων  ως  μέσου  Ενεργητικής  Προστασίας  της  Φυτικής 

Παραγωγής. 

Το παράρτημα μας κρίνει αναγκαίο να επανέλθει στο θέμα αυτό, μετά από 

πληροφορίες περί κατάργησης του μέτρου αυτού από τον ΕΛΓΑ, αλλά και από την 

μη έκδοση απόφασης καθορισμού των λεπτομερειών από το Δ.Σ. του ΕΛΓΑ για το 

2010 (η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού).

Το  μέτρο  αυτό  καλύπτει  πολυετείς  δενδρώδεις  καλλιέργειες  (μηλοειδή, 

πυρηνόκαρπα, αμπελοειδή, ακτινιδιά) των οποίων τα προϊόντα είναι ευπαθή στα 

καιρικά φαινόμενα που έχουν σχέση με  το χαλάζι.  Πρόκειται  για  προϊόντα  που 

έχουν  ζήτηση  από  το  εμπόριο  με  καθορισμένα  υψηλά  ποιοτικά  στάνταρ  (με 

Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  ποιότητας)  και  απολαμβάνουν  υψηλές  τιμές 

παραγωγού τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνής αγορές φέρνοντας πολύτιμο 

συνάλλαγμα  στην  χώρα  μας,  ενισχύοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  τοπική 

βιομηχανία  -  βιοτεχνία  μεταποίησης  και  τυποποίησης  -  συσκευασίας  των 
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παραγόμενων προϊόντων. Λόγω αυτών των υψηλών ποιοτικών στάνταρ όμως, οι 

καλλιέργειες  αυτές  είναι  εντατικές  και  παρουσιάζουν υψηλές  εισροές  και  υψηλό 

κόστος παραγωγής. Συνεπώς οι αγρότες/παραγωγοί  -  οι  οποίοι ασχολούνται  με 

αυτές τις καλλιέργειες - δεν μπορούν να επωμιστούν το υψηλό κόστος κάλυψης της 

καλλιέργειας  για  αντιχαλαζική  προστασία  και  αν  καταφέρουν  και  το  κάνουν,  οι 

αποσβέσεις  που  επιβαρύνουν  το  κόστος  παραγωγής  της  καλλιέργειας  την 

καθιστούν ασύμφορη και μη ανταγωνιστική.    

  Πέραν των ανωτέρω και λόγω των συχνότερων και εντονότατων ακραίων 

καιρικών  φαινομένων  (χαλαζοπτώσεων,  βροχοπτώσεων κ.α.)  που  βιώνουμε  τα 

τελευταία χρόνια, ο ΕΛΓΑ καλείται να πληρώσει υψηλές αποζημιώσεις σε αυτούς 

τους καλλιεργητές διότι τα προϊόντα τους είναι υψηλής εμπορεύσιμης αξίας. Με την 

επιχορήγηση  από  τον  ΕΛΓΑ  για  την  εγκατάσταση  αντιχαλαζικών  διχτύων  ο 

οργανισμός εξοικονομεί μεγάλα ποσά από τις αποζημιώσεις που δεν χρειάζεται να 

καταβάλει  στους  παραγωγούς.  Επιπρόσθετα  σε  μια  περίοδο  οικονομικής 

δυσπραγίας το μέτρο αυτό ωφελεί πέραν των παραγωγών και τις κατασκευαστικές 

εταιρίες που παράγουν τα υλικά στήριξης και αντιχαλαζικής κάλυψης καθώς και τις 

εταιρίες που τα εμπορεύονται λόγω της αυξημένης ζήτησης. Αλλά και ο κρατικός 

προϋπολογισμός δεν  επιβαρύνεται  ιδιαίτερα  με  ένα  τέτοιο  μέτρο καθότι  ο  ΦΠΑ 

(21%)  δεν  επιδοτείται  και  πληρώνεται  από  τον  ίδιο  τον  παραγωγό,  οπότε  ένα 

σημαντικό ποσό από την επιδότηση επιστρέφει άμεσα στο κράτος.

Το παράρτημα μας και στο παρελθόν με ανάλογα έγγραφα του έχει τονίσει 

όχι μόνο την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου αυτού, αλλά την ανάγκη επέκτασης 

του και σε άλλες καλλιέργειες (βρώσιμη ελιά) όπως και την ανάγκη αύξησης του 

ποσοστού επιδότησης των παραγωγών. 

Στο πνεύμα αυτό και μπροστά στα διογκούμενα προβλήματα των Ελλήνων 

Αγροτών η συνέχιση ενός τέτοιου μέτρου θα βοηθήσει τα μέγιστα στην προστασία 

και  εξασφάλιση  του  εισοδήματος  των  συγκεκριμένων  παραγωγών  και  θα 

επιβεβαιώσει για μια ακόμα φορά την γνωστή σας ευαισθησία για τα προβλήματα 

των  αγροτών  και  τις  προσπάθειες  που  καταβάλετε  για  την  επίλυση  τους. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή πληροφορία.     

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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