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ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση 7467/9.7.2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Όσον αφορά τις ζηµιές που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις-πληµµύρες, χαλαζοπτώσεις 
την 7η και 8η Ιουνίου του 2018 σε διάφορες καλλιέργειες (βαµβάκια, καλαµπόκια, 
αµπελοειδή, βιοµηχανική τοµάτα κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε) Λάρισας (∆ήµοι Κιλελέρ, Φαρσάλων, Αγιάς και Τυρνάβου) σηµειώνεται ότι, 
διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν 
αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη 
συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των 

αποζηµιώσεων στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι,  
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας δεν έχουν 
υποβληθεί αιτήµατα εκ µέρους των παραγωγών για ζηµιές σε πάγιο κεφάλαιο. 
 
Σχετικά µε τη διενέργεια των εκτιµήσεων, σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις διενεργούνται 
σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης 
Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειµενικοί 
και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών. Στο ποσοστό της ζηµιάς 
περιλαµβάνονται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που 
προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, η οποία προκαλείται από την επίδραση των 
καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του 
αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού. 

 
Σηµειώνεται, επίσης, ότι πέραν της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων, στόχος του ΕΛ.Γ.Α. είναι και 
η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έµπειρο 
γεωτεχνικό προσωπικό. 

 
Επιπλέον, ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, έχει 
προβεί στη στελέχωση των Υποκαταστηµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και του 
Υποκαταστήµατος Πάτρας, µε εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, έως οκτάµηνης 
απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (µέσω ΑΣΕΠ). 
 
Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ µέρους των παραγωγών, 
καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό της καταβληθείσας 
αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της 
τελικής ζηµιάς. 
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Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι 
η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία ως εξής:  
� Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες 

επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. 
� Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις. 
� Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο 

αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου. 
� Κοινοποιούνται τα πορίσµατα. 
� Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν υποβάλει τη 

∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο 
χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισµός καταβάλλει τις 
σχετικές αποζηµιώσεις µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από τη συγκοµιδή του 
προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, σε 
σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζηµιών πραγµατοποιούνται σε 
συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 
 
Επιπλέον, ο ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το µεσοπρόθεσµο, πρέπει να 
υποβάλει σε καθορισµένες ηµεροµηνίες στο Υπουργείο Οικονοµικών τις οικονοµικές του 
καταστάσεις περί εσόδων-εξόδων, στις οποίες περικλείονται ο προϋπολογισµός του και η 
πορεία του.  
 
Ως εκ τούτου, ο Οργανισµός, διασφαλίζοντας την οικονοµική του θωράκιση, όπως απαιτεί η 
νοµοθεσία, αλλά και τη συνεχή ροή καταβολής των αποζηµιώσεων σε όλους τους παραγωγούς, 
επιλέγει τον πιο εφικτό και κατάλληλο τρόπο καταβολής των αποζηµιώσεων, σεβόµενος τον 
προϋπολογισµό του και τα χρήµατα των αγροτών, τα οποία αποτελούν έσοδα του Οργανισµού. 
 
Η πρακτική της προκαταβολής της αποζηµίωσης κατά 70% σε επίπεδο Επικράτειας, η οποία 
έχει ξεκινήσει από την περσινή χρονιά, έγινε επειδή στα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν 
καθυστερήσεις στις πληρωµές, όταν απαιτούνταν αναθεώρηση του προϋπολογισµού. Με το 
µέτρο αυτό υπολογίζεται ότι το σύνολο των ζηµιωθέντων παραγωγών θα εισπράξει το 70% της 
αποζηµίωσης και µετά το πέρας των εκκαθαρίσεων ή της αναθεώρησης του προϋπολογισµού 
θα τους δοθεί και το υπόλοιπο 30%.  
 
Κατόπιν τούτων, ο ΕΛ.Γ.Α για τις ζηµιές στις καλλιέργειες που σηµειώθηκαν κατά το έτος 
2017 στην Π.Ε. Λάρισας έχει προχωρήσει στην καταβολή αποζηµιώσεων ύψους, περίπου, 
11.700.000 ευρώ στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς (το ποσό αφορά τις 
αποζηµιώσεις για όλες τις ζηµιωθείσες καλλιέργειες στην εν λόγω Π.Ε. για τις οποίες έχει 
καταβληθεί το 70% στους δικαιούχους παραγωγούς) και αναµένεται σύντοµα η ολοκλήρωσή 
τους µετά την διαδικασία αναθεώρησης του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. 
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