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

Για τις  ζημιές  που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις-  πλημμύρες που σημειώθηκαν τον
Οκτώβριο  και τον Νοεμβρίου 2021 στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Σερρών και όσον αφορά τις
βαμβακοκαλλιέργειες   διενεργήθηκαν  από  τις  υπηρεσίες  του  ΕΛ.Γ.Α.  οι  απαραίτητες
επισημάνσεις έγιναν συνολικά για όλες τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις-
πλημμύρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι βαμβακοκαλλιέργειες  216 αναγγελίες και
υποβλήθηκαν 2830 δηλώσεις ζημιάς.

Το έργο των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί.     Στη 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.

Ειδικότερα  και  όσον  αφορά  τις  αποζημιώσεις  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  των
εκτιμήσεων  και της οριστικοποίησής του πορίσματος και της επεξεργασίας των στοιχείων από
το αρχείο ΟΣΔΕ 2021, ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν
υποβάλει την ΔΚ/Ε και έχουν καταβάλει  τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέει από τη
ΔΚ/Ε.

 Πρέπει δεν να τονιστεί ότι πλέον οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. ξεκινούν
την ίδια χρονιά που προξενήθηκε η ζημιά και ολοκληρώνονται τους πρώτους μήνες της επόμενης
χρονιάς μετά την ζημιά,  όταν σε σύγκριση με το παρελθόν αυτές ολοκληρώνονταν στα τέλη του
επόμενου έτους μετά την ζημιά δηλαδή ολοκληρωνόντουσαν κοντά στους 17 μήνες. 

Επισημαίνεται τέλος και όσον αφορά για τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2021 όπως αναφέρεται
στην ερώτηση σημειώνονται τα εξής:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής  (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011) στο άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών  αναφέρεται ότι  δεν καλύπτονται
ασφαλιστικά οι  ζημιές,  που προξενούνται  πριν ή μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται για
καθένα είδος και ποικιλία καλλιέργειας και όσον αφορά τις βαμβακοκαλλιέργειες η ασφαλιστική
κάλυψη είναι από 10 Απριλίου-20 Νοεμβρίου . 

 Αθήνα  30– 12- 2021
Aριθμ. Πρωτ. 16377

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

                ΚΟΙΝΟΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ      ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
 

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Μεσογείων 45-ΤΘ 14103-ΤΚ.11510  
Πληροφορίες :Γερ. Θεοχάρης  
Τηλ.: 210 74 90 516 
Fax : 210 74 90 490 
ΥΣ  :  55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ.: 351/25-7-18 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
   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.. 
 

 

http://www.elga.gr/files/asfalistikh_kalupsh/kanonismos%20asfalisis%20fitikis%202011.pdf#page=1


Οι χρονικοί  περιορισμοί  που αναφέρονται  για κάθε καλλιέργεια εμπίπτουν στην ασφαλιστική
πρακτική  και  είναι  αποτέλεσμα  των  ιστορικών  στοιχείων  του  ΕΛ.Γ.Α.  και  της  Γεωπονικής
Επιστήμης και που αφορούν την εξέλιξη της καλλιέργειας ως προς τα χρονικά όρια μέσα στα
οποία ασκείται  ευδόκιμα μια καλλιέργεια  στο ύπαιθρο ή υπό απλή κάλυψη.  Ο ΕΛ.Γ.Α.  ως
ασφαλιστικός Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα οριζόμενα της νομοθεσίας.
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