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            Στην προτεινόμενη διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα προστασίας 
περιοχών από το χαλάζι, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο site του ΕΛΓΑ, 
διαπιστώσαμε ότι παρ΄ όλες τις παραινέσεις μας - υποσχέσεις σας δεν 
περιλαμβάνεται η περιοχή του Βελβεντού (περίπου 65.000 στρέμματα) 
 στις υπό προστασία περιοχές. 
            Είναι όμως γνωστό ότι στην παραπάνω περιοχή υπάρχουν 
καλλιέργειες με ροδακινιές, μηλιές, αχλαδιές, κερασιές, υψηλής οικονομικής 
σημασίας γιατί η περισσότερη παραγωγή τους εξάγεται στο εξωτερικό. Είναι 
επίσης γνωστό ότι η περιοχή κρίνεται ως χαλαζόπληκτη τόσο από την ένταση 
- συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου αλλά και από το ύψος των 
αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα 
στατιστικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει ο ΕΛΓΑ για την τελευταία δεκαετία. 

 
Επειδή η περιοχή του Βελβεντού: 
 

1. Είναι πάρα πολύ κοντά στις προτεινόμενες για προστασία περιοχές 
από το χαλάζι 

2. Είναι μέσα στην επιχειρησιακή εμβέλεια των ραντάρ καιρού 
3. Είναι ανάμεσα από τις δύο προτεινόμενες για προστασία περιοχές και 

άρα μέσα στην επιχειρησιακή εμβέλεια των αεροσκαφών 
4. Ανάλογα με την ταχύτητα και την κίνηση των χαλαζοφόρων νεφών, 

είναι στα όρια ή πιθανόν ακόμα και μέσα στην buffer zone της 
προτεινόμενης περιοχής προστασίας της κεντρικής Μακεδονίας 

5. Εξάγει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής φρούτων σε 
αγορές που με πολύ κόπο άνοιξε τα προηγούμενα χρόνια 

6. Δίνει στην εθνική οκονομία συνάλαγμα από τις εξαγωγές 
7. Εξασφαλίζει θέσεις εργασίας αλλά και ανάπτυξη στην περιοχή 

 
 
 
 



 
 
 
Για όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να εντάξετε την περιοχή μας στο 
σχεδιασμό άμεσης προστασίας από χαλάζι όχι μόνο για την περίοδο από 
2014 και μετά αλλά αν είναι δυνατόν και από φέτος επειδή τα οφέλη από την 
προστασία είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα από τα οποιαδήποτε μικρά έξοδα θα 
πρέπει να γίνουν για την ένταξη της περιοχής αυτής σε πρόγραμμα 
προστασίας. 
 


