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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Όπως προκύπτει  από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α.  Κοζάνης   από τους παγετούς
της Άνοιξης  2021 καθώς και από τις χαλαζοπτώσεις και τους καύσωνες του καλοκαιριού   στην
ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Καστοριάς  από   τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκαν
ζημιές   σε  σιτηρά ,σε μηλοκαλλιέργειες, καλλιέργειες  φακής  και σε φασόλια.   , Για τις ζημιές
αυτές διενεργούνται εκτιμήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν με την
συγκομιδή των προϊόντων και στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει
η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Μάλιστα  Η  πολιτεία  όπως  στην  περίπτωση  του  Ιανού  έτσι  και  τώρα  ενεργώντας   στις
καταστροφές που προξενήθηκαν στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις περιοχών της χώρας
από τους συνεχόμενους παγετούς κυρίως της Άνοιξης  προχώρησε σύμφωνα με την ελληνική και
κοινοτική  νομοθεσία  στις  νομοθετικές  ρυθμίσεις   (ν.4820/23/7/2021  ).με  σκοπό  την  έγκαιρη
διαδικασία  όλων των περιπτώσεων καθώς και της ολοκλήρωσης των αποζημιώσεων. 

Κατόπιν τούτων υπήρξε άμεση προκαταβολή  πλέον του 40% των εκτιμηθέντων ζημιών από τον
ΕΛΓΑ η οποία προκαταβολή  ξεκίνησε πριν το πρώτο 15ημερο  του Αυγούστου για διάφορες
περιοχές  της χώρας   και  θα συνεχιστεί  μέχρι της  31 Οκτωβρίου 2021 . Ειδικότερα την  Πέμπτη
12 Αυγούστου,  καταβλήθηκαν συνολικά προκαταβολές ύψους €36,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον
Παγετό  Άνοιξη  2021 στους  δικαιούχους αγρότες   διαφόρων περιοχών της  χώρας (περιοχών
Κεντρικής  Μακεδονίας,  Δυτικής  Μακεδονίας,  Λάρισας)  που  επλήγησαν  από  τους
προαναφερόμενους παγετούς .  Η κυβέρνηση και ο ΕΛΓΑ θα συνεχίσουν το σχεδιασμό τους,
ώστε να ολοκληρωθούν οι προκαταβολές όπως προαναφέρθει μέχρι τις 31.10.2021 και ενώ  η
συνολική  καταβολή  των  αποζημιώσεων  έως  τις  31.12.2021.Το  ποσό  που  θα  καταβληθεί,
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια. Οι προκαταβολές που θα πραγματοποιηθούν θα
γίνονται  βάσει  των  εκτιμητικών  στοιχείων  του  ΕΛ.Γ.Α.  Το  σύνολο  των  αποζημιώσεων  θα
καταβληθεί σε όλους τους παραγωγούς αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκτιμήσεων.

Σημειώνεται  ότι  και πάντοτε από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του
ΕΛ.Γ.Α. πέρα των καλυπτόμενων ζημιών που διαπιστώθηκαν σε ορισμένες καλλιέργειες (σιτηρά
φακές) όπου και διενεργήθηκαν εκτιμήσεις όπως προαναφέρθει διαπιστώθηκαν ζημιές και από
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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα  που σημειώθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες 
κ.λ.π.)  σε  διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις 
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),   στην ευρύτερη περιοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες  επισημάνσεις από τις 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται  δηλώσεις για τις τελευταίες 
αναγγελίες . 
 
 Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα  
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 
 
Επίσης από τα προαναφερόμενα αίτια ζημιές στη ανωτέρω περιοχή  είχαμε σε  πάγιο 
κεφάλαιο, ( αποθήκες, μαντριά,  υποστυλώσεις ακτινιδίων και αμπελιών  ) και 
αποθηκευμένα προϊόντα  . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών  έχει σχεδόν  
ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.  
 
Έπειτα οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί 
ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν 
σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το 
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. 
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ανομβρία- υψηλές θερμοκρασίες στις ίδιες καλλιέργειες, αλλά και σε καλλιέργειες ρεβιθιών αίτια
ωστόσο μη καλυπτόμενα από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., επίσης για την
ξερική μηδική δε διαπιστώθηκαν αίτια για καθεστώς αποζημιώσεων –ενισχύσεων σύμφωνα με
τους Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α.

2. Όμως οι ζημιές από μειωμένη παραγωγή  ( σε σιτηρά, φακές,ρεβύθια)  μπορούν να ενταχθούν
σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Προκειμένου όμως να τύχουν ενίσχυσης οι
παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών
Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα
της γεωργίας και δασοκομίας .θα πρέπει εκτός των άλλων:

α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος,  (καλλιέργεια) , σε επίπεδο
Νομού σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών,
με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται  από τις ΔΑΟΚ τον
επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπαατ ,
 
β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή η οποία ορίζετε από το ΥΠΑΑΤ  ότι η απώλεια της
παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης, και όχι συνδυασμό πολλών  γ)
τα  επίσημα μετεωρολογικά  στοιχεία  πρέπει  να  επιβεβαιώνουν  το  χαρακτηρισμό  των  καιρικών
συνθηκών ως δυσμενών και δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.

Σημειώνεται  ότι,   για την σύνταξη του σχετικού φακέλου ε  πρέπει  να συγκεντρωθούν όλα τα
προαναφερόμενα,  (δηλαδή πόρισμα Επιστημονική επιτροπής, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία,
πορίσματα  περιφερειακών  επιτροπών,  τα  επίσημα  στατιστικά  στοιχεία  της  χώρας  τα  οποία
συλλέγονται  από τις ΔΑΟΚ την επόμενη χρονιά της ζημιάς κ.λ.π.)   και  μετά από την σχετική
επεξεργασία  των  στοιχείων  και  εφόσον  βέβαια  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  ελληνικές  και
Κοινοτικές  υποβάλλεται  ο  σχετικός  φάκελος  στα  συναρμόδια  Υπουργεία  προς  έγκριση  .  Οι
ενισχύσεις καταβάλλονται στους επιλέξιμους παραγωγούς  μετά την έγκριση του προγράμματος
από τους εμπλεκόμενους φορείς και της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.
.Η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σαφής πρόθεση της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και της  νέας
πολιτικής  ηγεσίας  του  ΥΠΑΑΤ είναι  η  αναβάθμιση  του  γεωργοασφαλιστικού  συστήματος  της
χώρας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην κλιματική αλλαγή και να προσφέρει επαρκή
ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και των κτηνοτρόφων της
χώρας.

Μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει τομείς όπως η ψηφιακή εποχή , ο τρόπος
των εκτιμήσεων η βιωσιμότητα του  συστήματος αγροτικής ασφάλισης (μάλιστα δε στο τελευταίο
τρέχουν διάφορες μελέτες (όπως π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα έχει συστήσει επίσης επιτροπή, η
οποία  χρησιμοποιώντας  σύγχρονα  ποσοτικοποιημένα  δεδομένα  θα  εισηγηθεί  επί  των
μεταρρυθμίσεων ,  επίσης  και από τον ΕΛΓ.Α. υπάρχει διαδικασία από αναλογιστική εταιρεία  )
καθώς και άλλες παρεμβάσεις.(πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση).Διαδικασίες σε εξέλιξη.
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 Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός της πολιτείας μέσω της καινούργιας ΚΑΠ και των
παρεμβάσεων  της στην Ε.Ε.  είναι να  ενεργοποιήσει  και καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία
βάσει των οποίων θα μπορεί η ασφάλεια του γεωργο-ασφαλιστικού συστήματος να βελτιωθεί επι
το πλείστον προς όφελος των παραγωγών της χώρας. 

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της,
δήλωσε προς  τους  ασφαλισμένους  αγρότες  και  κτηνοτρόφους  ότι  επιλέγει  τη  δημοσιονομική
εξυγίανση του Οργανισμού, την οικονομική του ευστάθεια, την δυνατότητά του να πληρώνει μέχρι
τελευταίο ευρώ τις υποχρεώσεις του προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. 

Σκοπός  όλων  αυτών  είναι  η  υλοποίηση  και  εφαρμογή  όλων  εκείνων  των  μέτρων  που  θα
προκύψουν  ούτως ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται με ακρίβεια και δικαιοσύνη στους
έλληνες παραγωγούς μας. .  
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