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Επομένως δεν τίθεται θέμα για πλημμελή αντιμετώπιση των πατατοπαραγωγών εκ μέρους του
ΕΛ.Γ.Α. Τουναντίον ο Οργανισμός από την αρχή της περιόδου των ζημιών ήταν στις πληγείσες
περιοχές με κλιμάκιο γεωτεχνικών και όπως προαναφέρθει για τις μεν φθινοπωρινές πατάτες
σύντομα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις ( τέλη Ιουνίου -αρχές Ιουλίου 2 2022) για δε τις
ανοιξιάτικες έχουν διενεργηθεί και ολοκληρωθεί οι πρώτες εκτιμήσεις και σε εξέλιξη βρίσκεται η
τελική εκτίμηση (όπως ορίζεται από τον ανωτέρω Κανονισμό) και οι οποίες θα ολοκληρωθούν το
πρώτο 15ημερο του Ιουνίου.
Στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των
αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς. μετά και της επεξεργασίας των
στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ.. Σημειώνεται ότι πλέον οι αποζημιώσεις ξεκινούν το ίδιο έτος
ζημιάς και ολοκληρώνονται στην συνέχεια μετά από τέσσερεις- πέντε μήνες όταν στο παρελθόν
ολοκληρώνονταν σε 15-17 μήνες.

2

