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Η ΠΑΒ 3972/24-9-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρασμάνης, για τα
θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Σχετικά με την αποζημίωση των παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας και Πέλλας
για τις ζημιές στις καλλιέργειές τους από τους παγετούς της Άνοιξης του 2021, σας διαβιβάζουμε
το με αριθμ. πρωτ. 11974/28-9-2021 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.
Ως προς το ακραίο καιρικό φαινόμενο του επαναλαμβανόμενου παγετού, που έπληξε φέτος
περιοχές ανά την Επικράτεια και είχε να πλήξει τη χώρα μας από το 2003, η Κυβέρνηση από την
πρώτη στιγμή, προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού, ενέσκηψε πάνω από το πρόβλημα με
ευαισθησία και πολιτική βούληση για εξεύρεση άμεσης λύσης.
Όλο αυτό το διάστημα, έγιναν και γίνονται εντατικές διεργασίες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, με σκοπό να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες από το ακραίο καιρικό φαινόμενο του
παγετού μέσα από το πλαίσιο του ΕΛΓΑ, με όποια κρατική αρωγή χρειαστεί, με νομιμότητα και
αποτελεσματικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, τηρώντας τη δέσμευσή μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
έδωσε στη δημοσιότητα στις 16.6.2021 τον οδικό χάρτη για την αποζημίωση των πληγέντων
αγροτών, ενώ στις 22.7.2021 ψηφίσθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου μας που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις», η οποία προβλέπει σειρά στοχευμένων ρυθμίσεων
για τη στήριξη των πληγέντων, από τον «Παγετό Άνοιξη 2021», αγροτών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, και παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι
πρωτοφανείς σε μέγεθος και έκταση πυρκαγιές, έχουν καταβληθεί, όπως είχε προαναγγελθεί,
για τον «Παγετό Άνοιξη 2021», από τις 12 Αυγούστου, προκαταβολές συνολικού ύψους σχεδόν
άνω των 48 εκατομμυρίων ευρώ.
Αρχικά δόθηκαν προκαταβολές ύψους 38,9 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγρότες της
ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Λάρισας, ενώ
ακολούθησε στις 14 Σεπτεμβρίου η πληρωμή και β’ δόσης προκαταβολών ύψους 9,3
εκατομμυρίων ευρώ και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η δε ροή των πληρωμών, θα είναι συνεχής, αφού όσα πορίσματα εκτίμησης ζημιών
ολοκληρώνονται και υποβάλλονται στον ΕΛΓΑ θα πληρώνονται.
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Μάλιστα, ο ΕΛΓΑ έχει προσλάβει περισσότερους από 300 εκτάκτους συμβασιούχους γεωπόνους,
ώστε να επιταχύνει την εκτίμηση των ζημιών.
Η Κυβέρνηση το ΥΠΑΑΤ και ο ΕΛΓΑ θα συνεχίσουν τον σχεδιασμό τους, ώστε να ολοκληρωθούν
οι προκαταβολές, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τις 31.10.2021 και η συνολική
καταβολή των αποζημιώσεων έως τις 31.12.2021.
Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι η Κυβέρνηση στέκεται για ακόμα μία φορά αρωγός στους
Έλληνες αγρότες, προσφέροντάς τους την οικονομική στήριξη που χρειάζονται, αρχικά με την
ψήφιση της ανωτέρω τροπολογίας, μόλις τρεις μήνες μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο του
παγετού, και σε δεύτερο χρόνο με την άμεση πληρωμή των προκαταβολών, παρά τα στενά
δημοσιονομικά πλαίσια.
Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι, οι περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας έχουν στηριχθεί, όλο
αυτό το διάστημα, μέσω κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της έκτακτης προσωρινής στήριξης
λόγω Covid-19, αλλά και μέσω ενισχύσεων de minimis.
Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προχωρήσει σε πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 12,5 εκατ. €
στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα, ύψους 4 εκατ. € στην περιοχή της Ημαθίας και 8,7 εκατ. €
στην περιοχή της Πέλλας. Επιπλέον, στις ίδιες περιοχές έχουν λάβει επιστρεπτέες προκαταβολές,
8.673 δικαιούχοι, συνολικού ύψους 18,5 εκατ.€, εκ των οποίων στην περιοχή της Ημαθίας 3.305
δικαιούχοι το ποσό των 7.875.413,8 εκατ. € και στην περιοχή της Πέλλας 5.368 δικαιούχοι το
ποσό των 10.717.653 εκατ. €.
Εξάλλου, μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων, κ. Χρήστο Γιαννακάκη, μας απεστάλη
επιστολή, με την οποία μας ενημερώνει εγγράφως ότι, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ
της Διεπαγγελματικής και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό, κ. Τριαντόπουλο, προς τον
οποίο απευθύνεται και η σχετική επιστολή, κατά την οποία θα συζητηθούν τα διαλαμβανόμενα
σε αυτήν θέματα.
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