
1 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Μέτρα για τη στήριξη της Οικονομίας της χαλαζόπληκτης Π.Ε. 
Σερρών 
  

     Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, 
 
     Το Επιμελητήριο Σερρών, της χαλαζόπληκτης ΠΕ Σερρών, ως επίσημος 
εκπρόσωπος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και σύμφωνα με 
το θεσμικό του ρόλο προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης της 
περιοχής των Σερρών, διαβλέποντας τις πολλαπλές συνέπειες στην 
οικονομία από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις (πλημμύρες) με 
αποκορύφωμα τη χαλαζόπτωση της 18ης Ιουνίου 2014, προέβη σε άμεσες 
πρωτοβουλίες και ενέργειες για την επίτευξη του στόχου τής όσο το 
δυνατόν γρηγορότερης αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών 
και καταστροφών. Συγκεκριμένα: 
 

 Μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου επισκεφτήκαμε την αμέσως επόμενη 
ημέρα (19/06) χαλαζόπληκτα χωριά (45 περίπου χωριά του Νομού 
επλήγησαν) και αντικρύσαμε ιδίοις όμμασι το μέγεθος της βιβλικής 
καταστροφής στον κάμπο των Σερρών: καλλιέργειες όλων των 
φυτικών ειδών εξαφανίστηκαν ολοσχερώς και υποβαθμίστηκαν στο 
μέγιστο βαθμό (βαμβάκια, σιτηρά, ηλίανθοι,  καλαμπόκια, τεύτλα, ντομάτες, 
μηδική, καρπούζια, ακτινίδια κ.π.ά.)  

 Συγκαλέσαμε την αμέσως επόμενη ημέρα της χαλαζόπτωσης (19/06) 
Έκτακτη Σύσκεψη όλων των φορέων της Π.Ε. Σερρών στο Επιμελητήριο,  
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η οποία κατέληξε στην έκδοση Ομόφωνου Ψηφίσματος που απευθύναμε 
προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αντώνη Σαμαρά, για την Κήρυξη 
της Π.Ε. Σερρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να 
διενεργηθούν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών και να καταβληθούν οι 
αποζημιώσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, παρουσία του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη, 
[Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι 
και εκπρόσωποι Αγροτικών Συλλόγων και αγρότες του Νομού και 
υπηρεσιακοί παράγοντες (ΕΛΓΑ, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, Πολιτική Προστασία)] διαπιστώσαμε ότι:  

 Η καταστροφή στις καλλιέργειες είναι πολύ μεγάλη (σε πολλές 
περιπτώσεις ολική) και πρωτοφανής. 

 Βιοτεχνικές, εμπορικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, 
καθώς και οικείες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.  

 Επιπτώσεις υπέστησαν εκτός από τους αγρότες και επιχειρηματίες 
και πολλές μονάδες μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς 
τομέα που υπάρχουν στο Νομό μας, όπως εκκοκκιστήρια, 
αλευροβιομηχανίες, μονάδες βιοκαυσίμων, ζυθοποιίας, 
σποροπαραγωγής, παραγωγής τοματοπολτού κ.π.ά. 

 Η οικονομία του Νομού Σερρών γενικώς πλήττεται πολλαπλώς.  
 Ο Νομός Σερρών δεν μπορεί να αντέξει επιπλέον δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ήδη βεβαρημένη οικονομική του κατάσταση.  
 

 Συμμετείχαμε ως Επιμελητήριο στη Σύσκεψη που συγκάλεσε ο 
Αντιπεριφερειάρχης στην Π.Ε. Σερρών στις 20/06, όπου τονίσαμε ότι η 
καταστροφική μανία της χαλαζόπτωσης στο Νομό Σερρών ήρθε να 
«αποτελειώσει» το ήδη διαμορφωμένο ζοφερό οικονομικό περιβάλλον 
του (π.χ. κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ μεταξύ των νομών όλης της χώρας, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νομός 
Σερρών υπολείπεται κατά 1,62 δις ευρώ ως προς το ΑΕΠ από το μέσο όρο 
των νομών της χώρας, παρουσιάζει δραματική μείωση πληθυσμού, 
καταγράφει διαχρονική μείωση του δευτερογενούς τομέα, πλήττεται από το 
διασυνοριακό παραεμπόριο, κ.π.ά), τονίζοντας την ανάγκη άμεσης 
καταβολής αποζημιώσεων και άμεσης λήψης μέτρων για τη στήριξη της 
τοπικής οικονομίας και τη διεκδίκηση και εξασφάλιση των αντίστοιχων 
πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε το 2006 και 2007 για 
άλλες περιοχές της χώρας που επλήγησαν από παρόμοιες θεομηνίες,  με 
ενίσχυση της τάξης των 99,1 εκατομμυρίων ευρώ.  

 Ζητήσαμε από τα μέλη μας να μας ενημερώσουν για: α) τις ΥΛΙΚΕΣ  
ΖΗΜΙΕΣ που έχουν υποστεί επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις 
(αυτοκίνητα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, φωτοβολταϊκά, ηλιακοί 
θερμοσίφωνες, στέγες, υπόστεγα, θερμοκήπια, κ.λ.π.) και β) τις 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΖΗΜΙΕΣ που κατά την εκτίμησή τους 
επιφέρει στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα η καταστροφή της 
πρωτογενούς παραγωγής από τη χαλαζόπτωση.  Μέχρι στιγμής 
έχουμε ενημερωθεί για καταστροφές πολλών χιλιάδων ευρώ σε 
ΥΛΙΚΕΣ ζημιές επαγγελματικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, 
ενώ ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις σε μονάδες 
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μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα που στηρίζουν την 
τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση στο Νομό Σερρών, παρά το 
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο «επιχειρούν». Δεν έχουν  
πρώτη ύλη να επεξεργαστούν, συμφωνίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν,  
και η υποκατάσταση των τοπικώς παραγόμενων α’ υλών θα υποκατασταθεί 
- μοιραία - από εισαγωγές, προπληρωμές ή εγγυητικές. Άμεσα 
πληττόμενες είναι, επίσης, οι επιχειρήσεις γεωργικών εφοδίων που 
πίστωναν τους αγρότες μας.  

 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

    Ως Επιμελητήριο και ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας 
οφείλουμε να μεταφέρουμε στην Κυβέρνηση όλα  τα ανωτέρω προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες του Νομού Σερρών, η αγροτική οικονομία 
μας και οι επιχειρήσεις-μέλη μας, συνέπεια της καταστροφικής 
χαλαζόπτωσης και των καταστροφών στις καλλιέργειες.  Οι επιπτώσεις στις 
εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι ήδη ορατές. Είναι γεγονός 
ότι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας, ο πρωτογενής τομέας 
συμπαρασύρει και τις επόμενες και συνδεόμενες δραστηριότητες 
(μεταφορές, συγκομιδές, εισροές, μεταποίηση, εμπόριο). Με μία πρώτη 
εκτίμηση οι άμεσες ζημιές - καταστροφές και οι έμμεσες οικονομικές 
επιπτώσεις ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 

     Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσχερέστατης κατάστασης, η 
Κυβέρνηση, οφείλει να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση της 
ρευστότητας των ΜμΕ (μικρομεσαίων) και ΠμΕ (πολύ μικρών 
επιχειρήσεων), αντίστοιχα με αυτά που ελήφθησαν σε ανάλογες 
περιπτώσεις, σε άλλες περιοχές της χώρας. 
    Έτσι, και προς αυτή την κατεύθυνση, από τα πρώτα μέτρα, και 
μάλιστα αμέσως, που πρέπει να ληφθούν από την Κυβέρνηση για τη 
στήριξη της οικονομίας και υποστήριξη των επιχειρήσεων της 
χαλαζόπληκτης ΠΕ Σερρών, πέραν της άμεσης καταγραφής των 
ζημιών των καλλιεργειών από τον ΕΛΓΑ, την οποία θεωρούμε 
επιβεβλημένη για τη γρήγορη καταβολή των υψηλότερων δυνατών 
αποζημιώσεων, σύμφωνα και με τις υποσχέσεις της Διοίκησης του 
οργανισμού που επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές, και ακόμα, και πέραν 
της άμεσης προκαταβολής μέρους της αποζημίωσης προς τους 
αγρότες που θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί, είναι: 

1. Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες, 
για τις ρυθμίσεις παλαιών οφειλών και τη χορήγηση Κεφαλαίων 
Κίνησης και Εγγυητικών Επιστολών των επιχειρήσεων και των 
επαγγελματιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην 
ΠΕ Σερρών. 

2. Επιδότηση επιτοκίου της χορήγησης νέων Κεφαλαίων Κίνησης 
και Εγγυητικών Επιστολών, που θα φτάνουν το 40% του Κύκλου 
Εργασιών του 2013. 
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3. Θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις 
επιχειρήσεις της χαλαζόπληκτης ΠΕ Σερρών, με επιδότηση του 
συνολικού κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων με 8%. 

4. Θέσπιση μέτρων για την επιδότηση του κόστους των νέων 
θέσεων εργασίας, κατά 50% μέσω νέων προγραμμάτων του 
ΟΑΕΔ. 

5. Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις 
και κατάργηση της προκαταβολής φόρου, των προσαυξήσεων 
από εκπρόθεσμες καταβολές. 

6. Ρυθμίσεις χωρίς προκαταβολή για την εξόφληση 
ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς 
φορείς των επιχειρήσεων του χαλαζόπληκτου νομού μας για μία 
3ετία. 

7. Αναστολή κατασχέσεων από Δημόσιο και ασφαλιστικούς 
φορείς για ληξιπρόθεσμα χρέη, για 2 έτη. 

  
    Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη τεκμηρίωση της δεινής 
οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Νομός Σερρών 
ύστερα από τη χαλαζόπτωση της 18ης Ιουνίου 2014.  

 
                                                                          Με τιμή 
 
                                                                      Ο Πρόεδρος 
 
 
 
                                                                 Χρήστος Μέγκλας 
  

                          


