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ΘΕΜΑ: «Αποζημιώσεις σε παραγωγούς κάστανου, μήλων και ψυχανθών για την ζημιά που
υπέστησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, του
Μαυροβουνίου και του Κισσάβου»
ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 261/12-10-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Παπανάτσιου,
Σ. Αραχωβίτης, Α. Βαγενά, Β. Κόκκαλης και Α. Μεϊκόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:
Μετά το φαινόμενο των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου στην ΠΕ Λάρισας, και συγκεκριμένα στις 14.10.2021, η πολιτεία έσπευσε στην
πληγείσα περιοχή μέσω επίσκεψης – αυτοψίας από κυβερνητικό κλιμάκιο και
συγκεκριμένα τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό και τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας,
από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου
Υποδομών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΕΛΓΑ, παρουσία του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Στην επίσκεψη τονίστηκε από τον Υφυπουργό παρά τω
Πρωθυπουργό το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για στήριξή της, τόσο στο κομμάτι των
υποδομών, όσο και στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Μάλιστα, ευρεία σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 14/10/2021 στην Περιφέρεια υπό τον πρόεδρο του
ΕΛΓΑ και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας με αφορμή τις μεγάλες ζημίες που υπέστησαν οι
καλλιέργειες.
Για τις εν λόγω ζημιές σε καστανιές, μηλιές και ψυχανθή στις Π.Ε. Μαγνησίας και Λάρισας
(συμπεριλαμβάνεται η περιοχή του Πηλίου, Μαυροβουνίου και Κισσάβου) διενεργήθηκαν
οι απαραίτητες επισημάνσεις για την τεκμηρίωση των ζημιών σύμφωνα με τον Κανονισμό
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, έγιναν 76 αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις εκ
μέρους των παραγωγών. Η διαδικασία των εκτιμήσεων, οι οποίες για τις καστανιές
αποφασίστηκε να διενεργηθούν σε συλλογική μορφή, ολοκληρώνεται ως το τέλος
Δεκεμβρίου. Μετά το τέλος τους, θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων και εν
συνεχεία η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους δικαιούχους
παραγωγούς, μετά τη διασταύρωση με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2021, η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του 2022.
Τονίζεται δε το γεγονός ότι πλέον η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινά την ίδια χρονιά
που συμβαίνει το ζημιογόνο αίτιο και ολοκληρώνεται το αργότερο αρχές της επόμενης, σε
αντίθεση με την πρακτική προηγούμενων ετών που η καταβολή ολοκληρωνόταν στο τέλος
του επομένου έτους, δηλαδή ως και 17 μήνες αργότερα.
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Σημειώνεται ότι, ο ν.4673/2020 που διέπει τα Αγροτικά Συνεταιριστικά Νομικά Πρόσωπα
δεν κάνει ειδική μνεία για την παροχή αποζημίωσης σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς σε
αυτές τις περιπτώσεις.
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