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ΘΕΜΑ:               «Ζημιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες φασολιών της Π.Ε. 

Καστοριάς» 
 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 8873/18-08-2020 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ο. 
Τελιγιορίδου, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Όσον αφορά τις ζημιές που προξενήθηκαν από την  χαλαζόπτωση που σημειώθηκε 
στις 15 Αυγούστου 2020 σε καλλιέργειες (μποστάνια και φασόλια κ.λπ.) στην 
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καστοριάς (κυρίως στις 
Τοπικές Κοινότητες Πτελέας και Κρανοχωρίου του Δήμου Νεστορίου) σημειώνεται 
ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του 
ΕΛ.Γ.Α., έγιναν 2 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 75 δηλώσεις εκ μέρους των 
παραγωγών. Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε. Μετά την ολοκλήρωση της 
εκτιμητικής διαδικασίας θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η 
καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.  
 
Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (Β 
1668/27-7-2011) ασφαλισμένοι θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
καθώς και, ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν την κυριότητα και την εκμετάλλευση 
ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής 
του Αγίου Όρους και έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, 
(Δ Κ/Ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3877/2010 (Α΄160) και έχουν καταβάλει  
εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη ειδική ασφαλιστική εισφορά. 
 
Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., 
σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία ως εξής:  
➢ Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες 

επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. 
➢ Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις. 
➢ Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο 
αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου 
χρόνου. 
➢ Κοινοποιούνται τα πορίσματα.  

➢ Ακολουθεί τμηματικά η εκκαθάριση των ζημιών, η μηχανογράφησή τους και η 
καταβολή-ολοκλήρωση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς ανά την 
επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) 
και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε. 
 

http://www.elga.gr/files/asfalistikh_kalupsh/kanonismos%20asfalisis%20fitikis%202011.pdf#page=1
http://www.elga.gr/files/asfalistikh_kalupsh/kanonismos%20asfalisis%20fitikis%202011.pdf#page=1
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Η δε καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται τμηματικά και ολοκληρώνεται για όλη τη 
χώρα εντός των επόμενων μηνών του νέου έτους μετά τη ζημιά. 
 
Επισημαίνεται ότι, από το προαναφερόμενο αίτιο στις ανωτέρω περιοχές ζημιές 
προξενήθηκαν σε αποθηκευμένα προϊόντα, οι καταγραφές των οποίων 
ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. 
 
Στη συνέχεια, οι ζημιές των αποθηκευμένων προϊόντων, 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 (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς 
έγκριση στην Ε.Ε. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους 
παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το Υπουργείο 
Οικονομικών και οπωσδήποτε μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης - 
αντικατάστασης των ζημιών.  
 
Όσον αφορά  τις φασολοκαλλιέργειες εσοδείας 2019 σημειώνεται ότι,  η μειωμένη 

παραγωγή που διαπιστώθηκε από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να 

ενταχθεί  σε πρόγραμμα ΚΟΕ. Προκειμένου όμως να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, 
για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων και στις 
Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 
γεωργίας και δασοκομίας, και συγκεκριμένα : 
 
α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), 
σε επίπεδο Νομού σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των 
προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα 
οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ το επόμενο διάστημα  και δίδονται στην αντίστοιχη 
υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ,  
 
 β) να τεκμηριώνεται  ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς 
καιρικής συνθήκης, και όχι συνδυασμός πολλών, απαραίτητη προϋπόθεση για 
έναρξη της διαδικασίας.  
 
 γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό 
των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών  και   
 
δ)  να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους.  
 
Αυτή την περίοδο για τις ανωτέρω ζημιές στις καλλιέργειες εσοδείας 2019 ο ΕΛ.Γ.Α 
βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης των στοιχείων ως δυσμενών. 
οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και στην συνέχεια, εφόσον 
πληρούνται τα προαναφερόμενα των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, θα 
καταβληθούν οι σχετικές ενισχύσεις κατόπιν της έγκρισης του προγράμματος από 
τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΟΙΚ, ΥΠΑΑΤ). Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω 
του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και τις 

Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την γεωργία και δασοκομία. 
                                 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 

      ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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