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

1.Τα θέματα που αναφέρονται για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία με αποτέλεσμα την
οικονομική καθίζηση των προϊόντων των αγροτών της Πέλλας και Ημαθίας  καθώς και τα μέτρα της
πολιτείας  για  τις  καλλιέργειες  των ροδάκινων,  νεκταρινιών,  και  βερίκοκων  δεν  εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του ΕΛ.Γ.Α.

2.Όσον αφορά  για τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Π.Ε Πέλλας
και  Ημαθίας τον Ιούνιο 2022 από τις  επισημάνσεις  που διενεργήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α.  ζημιές
καλυπτόμενες από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. προξενήθηκαν σε καλλιέργειες κερασιών .Κατόπιν
τούτων οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. προβαίνουν στα οριζόμενα του ανωτέρω Κανονισμού Ασφάλισης
Φυτικής παραγωγής, (αναγγελίες, υποβολή δηλώσεων, εκτιμήσεις και τέλος αποζημιώσεις)

Σημειώνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  Κανονισμό   Ασφάλισης  Φυτικής  Παραγωγής  ,   καλύπτονται
ασφαλιστικά  και  αποζημιώνονται μόνο  οι  άμεσες  ζημιές  που  προξενούνται  στην  ηρτημένη
παραγωγή των καλλιεργειών ,που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά
ζημιογόνα αίτια που προαναφέρθηκαν ανωτέρω ,  στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου
που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο. 

Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές, ( π.χ. ασθένειες )  που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα
ασφαλιστικά  ζημιογόνα  αίτια,  καθώς  και  οι  ζημιές  που  προξενούνται  από  άλλα,  εκτός  από  τα
καλυπτόμενα  ασφαλιστικά  ζημιογόνα  αίτια,  ανεξάρτητα  αν  αυτά  προηγούνται,  ακολουθούν  ή
συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.

Έτσι από τις προαναφερόμενες βροχοπτώσεις του Ιουνίου 2022  στις ανωτέρω περιοχές  εκτός από
τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε κερασιές και οι οποίες ζημιές καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α.
όπως προαναφέρθει επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας έγιναν και σε
άλλες  καλλιέργειες  όπως  ροδάκινα,  νεκταρίνια,  βερίκοκα  ,  όμως  δεν  διαπιστώθηκαν  ζημιές
καλυπτόμενες από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.. Παρατηρήθηκε μαλάκωμα καρπών και προσβολές
από  μύκητες  ωστόσο  αίτια  μη  καλυπτόμενα  από  τον  ΕΛ.Γ.Α.  ,οι  ανωτέρω  ζημιές  θεωρούνται
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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.. 
 

 



δευτερογενείς ζημιές (όπως αναφέρεται στον Κανονισμό)  και δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό
Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α..
                                                                                         

                                                                                         
3.Επιπλέον για τα καλυπτόμενα αίτια που προξενήθηκαν κατά την διάρκεια του 2022 στις ανωτέρω
περιοχές  (παγετός  ,  χαλαζοπτώσεις  και  βροχοπτώσεις  )  ζημιές  προξενήθηκαν  κυρίως  σε
δενδρώδεις καλλιέργειες αλλά και σε άλλες καλλιέργειες, έγιναν 433 αναγγελίες και υποβλήθηκαν
21.425 δηλώσεις 

Το  έργο  των  εκτιμήσεων  είναι  σε  εξέλιξη  διενεργείται  από  80  γεωτεχνικούς  για  την  έγκαιρη
ολοκλήρωση  των  αποζημιώσεων  στην  συνέχεια  θα  κοινοποιηθούν  τα  πορίσματα  και  θα
ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς. 

Για το σκοπό αυτό με  με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. την 29 Μαΐου 2022 προσλαμβάνονται 120
έκτακτοι γεωπόνοι με την διαδικασία του άρθρου 36 ν.4765/2021  για την ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού και την επιτάχυνση του εκτιμητικού έργου.

4.Επισημαίνεται τέλος ότι  αποζημιώσεις πλέον δίνονται στο ίδιο έτος ζημιάς και ολοκληρώνονται
στην συνέχεια μετά από τέσσερεις –πέντε μήνες.  
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