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ΘΕΜΑ: «Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες φασολιών στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 2021»
ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 2563/21-1-2022

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ο. Τελιγιορίδου, σας
ενημερώνουμε τα εξής:
Για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά το έτος 2021 στην ΠΕ Kαστοριάς σε διάφορες καλλιέργειεςαστοριάς σε διάφορες καλλιέργειες
(δενδρώδεις, φασόλια, κ.λ.π.) από καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια, διενεργήθηκαν από τις
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν συνολικά για όλες τις καλλιέργειες 289
αναγγελίες ζημιάς και υπεβλήθησαν συνολικά 3.512 δηλώσεις .
Συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες φασολιών, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διενέργησαν
εκτιμήσεις για ζημιές από καύσωνα, πλημμύρες και παγετό, που σημειώθηκαν κατά την
καλλιεργητική περίοδο 2021, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν. Τις εκτιμήσεις ακολούθησε η
μηχανογραφική καταχώριση των πορισμάτων και με την πληρωμή του Φεβρουαρίου 2022 ξεκινά
η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς, ενώ ως το τέλος
Μαρτίου 2022 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της καταβολής αποζημιώσεων από το σύνολο
σχεδόν των ζημιογόνων αιτίων του 2021.
Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι στιγμής αποζημιώσεις ύψους 3.745.290 € στους
ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς της ΠΕ Κασοτριάς για το έτος ζημιάς 2021. Τονίζεται δε το
γεγονός ότι πλέον η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινά ακόμη και την ίδια χρονιά που συμβαίνει
το ζημιογόνο αίτιο και ολοκληρώνεται τους πρώτους μήνες της επόμενης, σε αντίθεση με την
πρακτική προηγούμενων ετών που η καταβολή ολοκληρωνόταν στο τέλος του επομένου έτους,
δηλαδή ως και 17 μήνες αργότερα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αποζημίωσης εξοφλείται
με μία μόνο πληρωμή. Η έγκαιρη και σε μία μόνο δόση καταβολή των αποζημιώσεων οφείλεται
στο ότι η παρούσα Κυβέρνηση, για πρώτη φορά 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 3877/10
και σε εφαρμογή του άρθρου 7, ενίσχυσε τον ΕΛΓΑ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού με
περισσότερα από 132 εκ €, ώστε να καταστεί δυνατή η αποζημίωση των παραγωγών σε χρόνους
αδιανόητα γρήγορα, συγκρινόμενους με αυτούς του πρόσφατου παρελθόντος. Αποζημίωση η
οποία, ήδη με τις ως τέλος του 2021 πληρωμές ξεπέρασε τα 172 εκ € , ενώ το σύνολο των
υποχρεώσεών του για το 2021 θα υπερβεί τα 300 εκ €.
Σχετικά δε με τους παραγωγούς που δεν έχουν εξοφλήσει την ασφαλιστική εισφορά, σημειώνεται
ότι, όπως ορίζεται από τον υπ’ αριθ. 3877/2010 Νόμο περί Προστασίας και Ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας και τους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., η καταβολή της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς από τον παραγωγό αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωσή του σε
περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιογόνων αιτίων.
Όσοι δεν έχουν ήδη εξοφλήσει τα ασφάλιστρά τους, εφόσον το πράξουν εμπρόθεσμα, θα
πληρωθούν σε επόμενη πληρωμή του ΕΛΓΑ, που θα λάβει χώρα μετά την ανωτέρω εξόφληση.
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Υπενθυμίζεται ότι για το 2020 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή της ασφαλιστικής
εισφορά ήταν 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ για το 2022 έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2022.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το θεσμικό πλαίσιο θα συνιστούσε ανομία και θα ισοδυναμούσε με
μη έγκυρη και αξιόπιστη πληρωμή και ταυτόχρονα θα συνιστούσε κατάφορη αδικία εις βάρος της
πλειοψηφίας των παραγωγών της χώρας που έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις εισφορές τους.
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