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ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ. 8742/6-9-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ.: 351/25-7-18
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης στην
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------δικαιοδοσία του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Χαλκιδικής από τις
επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε ελαιοκαλλιέργειες της περιοχής εξαιτίας των παγετών
Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
του Φεβρουαρίου και της Άνοιξης διαπιστώθηκαν ότι οι εν λόγω καλλιέργειες ευρίσκοντο σε
στάδιο μη καλυπτόμενο σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής..
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα που σημειώθηκε
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες
Οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν τούτων παρακολουθούν την εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας
κ.λ.π.) σε διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις
στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Χαλκιδικής, για την ακριβή τεκμηρίωση των ζημιών με σκοπό
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),
στην ευρύτερη περιοχή της
την ένταξη των ζημιωθέντων καλλιεργειών στο Πρόγραμμα Άνοιξη 2021 όπως ορίζεται στις
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις
νομοθετικές ρυθμίσεις για το παγετό Άνοιξη 2021 και συγκεκριμένα στο ειδικό ad hoc
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις για τις τελευταίες
πρόγραμμα το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία της
αναγγελίες .
πολιτείας βάσει των ψηφισθέντων νομοθετικών ρυθμίσεων , (ν.4820/23/7/2021 ).
Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους
Ειδικότερα
μετά την
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τροπολογιών
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δικαιούχους
παραγωγούς
με νομοθετικών
την προϋπόθεση
βέβαια οι τελευταίοι
να είναι ασφαλιστικά
ελληνική
πολιτεία, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και την ένταξη όσοι υπέστησαν ζημιές στις
ενήμεροι.
καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο, εντασσόμενες στο Ειδικό (AD HOC)
Πρόγραμμα
Κρατικών
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έως( και
την 20η.4.2021,
και το
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και αμπελιών
) και
Επιτροπή.
αποθηκευμένα προϊόντα . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
Στο ως άνω πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες οι ζημιές από την 15η.2.2021 έως και την
20η.4.2021
καλλιέργειες
που
ήταν σε εφόσον
προανθικό
στάδιο και
δεν καλύπτονται
τον
Έπειτα οιστις
ζημιές
του παγίου
κεφαλαίου
πληρούνται
οι προϋποθέσεις
πουαπό
απαιτεί
Κανονισμό
Ασφάλισης
του Οργανισμού
Γεωργικών
Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.). ,
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σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε..

Σε κάθε περίπτωση μέλημα της πολιτείας είναι οι ζημιές οι οποίες προξενήθηκαν από τους
παγετούς του Φεβρουαρίου και της Άνοιξης 2021 να αποζημιωθούν μέσω της ελληνικής αλλά
και της Κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικότερα οι καλυπτόμενές ασφαλιστικά ζημιές να
αποζημιωθούν μέσω του ΕΛ.Γ.Α. ενώ οι μη καλυπτόμενες να αποζημιωθούν όπως ορίζεται από
την Κοινοτική νομοθεσία μέσω ίδρυσης νέου καθεστώτος και χρηματοδότησης από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό βάσει των στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α..
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