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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Tα  θέματα  που  αναφέρονται  στην  ερώτηση  και  αφορούν  στοχευμένα   μέτρα  για  τις
στρεβλώσεις  στην εγχώρια αγορά πατάτας καθώς και  την έγκαιρη διαδικασία ανοίγματος της
πλατφόρμας για δηλώσεις επίσπορης πατάτας στο ΟΣΔΕ δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
ΕΛ.Γ.Α.

2.Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας στην δικαιοδοσία του
οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Ηλείας από τις πλημμύρες Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου
2021  σε  καλλιέργειες  φθινοπωρινής  πατάτας  υποβλήθηκαν  210  δηλώσεις  το  έργο  των
εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα και αναμένεται εντός του Ιουνίου-αρχές
Ιουλίου 2022 η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Όσον αφορά για τους παγετούς του Ιανουαρίου και του Μαρτίου 2022 ζημιές προξενήθηκαν στην
ανοιξιάτικη πατάτα όπου και υπεβλήθησαν συνολικά  390 δηλώσεις το έργο των εκτιμήσεων είναι
σε εξέλιξη  και αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Ειδικότερα  και όσον αφορά την ανοιξιάτική πατάτα της οποίας σημειωτέων ο βιολογικός της
κύκλος ολοκληρώνεται  εντός του Ιουνίου 2022 ο ΕΛ.ΓΑ. μέχρι  σήμερα έχει  ολοκληρώσει  την
διενέργεια της  πρώτης εκτίμησης και έχει   ξεκινήσει την τελική εκτίμηση με ολοκλήρωση στα
μέσα  του Ιουνίου 2022  με σκοπό την ακριβέστερη διατύπωση του ύψους της ζημιάς και κατά
επέκταση του ποσού της αποζημίωσης  που θα καταβληθεί στους πληγέντες παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011)
ο  ΕΛ.Γ.Α.  ανάλογα με  την  εποχή που συνέβηκε  η   ζημιά  και  το  βλαστικό στάδιο  της
καλλιέργειας που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς  Ο
ΕΛ.Γ.Α.  όσες  φορές  το  κρίνει  σκόπιμο,  πριν  από  την  οριστική  εκτίμηση  μπορεί  να
προβαίνει  σε  προεκτίμηση  της  ζημιάς  και  σε  παρακολούθηση  της  καλλιέργειας  που
ζημιώθηκε. (άρθρο 17 εδ. 1και 3)
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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα  που σημειώθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες 
κ.λ.π.)  σε  διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις 
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),   στην ευρύτερη περιοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες  επισημάνσεις από τις 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται  δηλώσεις για τις τελευταίες 
αναγγελίες . 
 
 Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα  
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 
 
Επίσης από τα προαναφερόμενα αίτια ζημιές στη ανωτέρω περιοχή  είχαμε σε  πάγιο 
κεφάλαιο, ( αποθήκες, μαντριά,  υποστυλώσεις ακτινιδίων και αμπελιών  ) και 
αποθηκευμένα προϊόντα  . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών  έχει σχεδόν  
ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.  
 
Έπειτα οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί 
ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν 
σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το 
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. 
 

 



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. 
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