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ΘΕΜΑ:               «Ζημιές από χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα σε διάφορες καλλιέργειες της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση 248/6-8-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Κ. Μάλαμα, 
σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση - ανεμοθύελλα  
που έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου του 2019 σε διάφορες καλλιέργειες (σε 
ελαιοκαλλιέργειες, σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, σε κηπευτικά, σε αμπελοειδή 
και σε αροτραίες καλλιέργειες) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
(Π.Ε.) Χαλκιδικής, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του 
ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν 37 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 
δηλώσεις. Η ζημιωθείσα έκταση ανέρχεται σε 83.000 στρέμματα, από τα οποία τα 
70.000 στρέμματα αφορούν ελαιόδεντρα, ενώ συνολικά τα αγροτεμάχια που 
ζημιώθηκαν ανέρχονται σε 13.000-14.000 στρέμματα.  
 
Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα εν λόγω ακραία 
καιρικά φαινόμενα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Α., έδωσε κατευθύνσεις για τη διαχείριση των 

ζημιών, ενώ κλιμάκια από την Αθήνα μετέβησαν άμεσα στις περιοχές που 
εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα αυτά. Οι οδηγίες που δόθηκαν αφορούσαν στην έγκαιρη 
διαδικασία των εκτιμήσεων, καθώς και στην έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών που απαιτούνται για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών 
εξαιτίας της θεομηνίας. 
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών, το έργο των εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκινήσει 
και διενεργείται από 40 γεωτεχνικούς. Για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών 
το εν λόγω έργο, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα το συνδράμουν και άλλοι γεωτεχνικοί, 
οι οποίοι αναμένονται σύντομα.  
 
Επίσης, αναφέρεται ότι οι επισημάνσεις όλων των ζημιών έχουν ολοκληρωθεί, έτσι 
ώστε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. το μέγεθος των ζημιών στις πληγείσες 
περιοχές. Αυτήν την περίοδο, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται η εξατομίκευση της 
ζημιάς μέσω των εκτιμήσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον μήνα 
Σεπτέμβριο του έτους 2019. 

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνημμένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Σχετικά με τη διενέργεια των εκτιμήσεων, επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του 
Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι 
αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών. Στο ποσοστό 
της ζημιάς περιλαμβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζημιά) 
και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της, η οποία 
δημιουργείται από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, 
εξαιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου 
εισοδήματος του παραγωγού.  
 
Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ μέρους των 
παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσματος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό 
της καταβληθείσας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που 
επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής ζημιάς. 
 

Αναφορικά 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 η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν 
υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε. 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι γενικά ο μέσος όρος αποζημίωσης μετά τη συγκομιδή 
του προϊόντος κυμαίνεται περίπου στους 8 μήνες. 
 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για τις προαναφερόμενες ζημιές που προξενήθηκαν 
στην περιοχή της Π.Ε. Χαλκιδικής η καταβολή των αποζημιώσεων στους 

δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς θα πραγματοποιηθεί από τον 
ΕΛ.Γ.Α. μετά το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών και βεβαίως μετά την κοινοποίηση 
των σχετικών πορισμάτων. 
 
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τα προαναφερόμενα αίτια σε ζωικό 
κεφάλαιο αιγοπροβάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής, σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις 
ολοκληρώθηκαν, τα πορίσματα θα κοινοποιηθούν και θα ακολουθήσει η καταβολή 

των αποζημιώσεων. 
 
Ως προς τις ζημιές που προξενήθηκαν από τα προαναφερόμενα αίτια σε πάγιο 
κεφάλαιο (υποστυλώσεις, σταβλοϋπόστεγα, θερμοκήπια, αποθήκες κ.λπ.) και σε 
φυτικό κεφάλαιο (δενδρώδεις κυρίως καλλιέργειες) της Π.Ε. Χαλκιδικής, 
σημειώνεται ότι το έργο των καταγραφών έχει ολοκληρωθεί. Έπειτα, οι ζημιές των 
αποθηκευμένων προϊόντων, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 
Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών 
Κατευθυντήριων Γραμμών για τη γεωργία και δασοκομία, θα ενταχθούν σε 
πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας 
ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα συναρμόδια Υπουργεία.   
 
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.  
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Όσον αφορά στο θέμα των προκαταβολών έναντι των οριστικών πορισμάτων και 
αποζημιώσεων, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής 
Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., ο ΕΛ.Γ.Α. δύναται με την οριστικοποίηση του πορίσματος 
να προβαίνει σε καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Το 
μέτρο της προκαταβολής έναντι αποζημίωσης ενεργοποιείται, σύμφωνα με τον 
ανωτέρω Κανονισμό, μόνον όταν τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού είναι 
μικρότερα των αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα να δίδεται προκαταβολή και, στη 
συνέχεια, εφόσον υπάρξουν τα ανάλογα διαθέσιμα, ο παραγωγός να παίρνει το 
υπόλοιπο της αποζημίωσής του. Είναι προφανές ότι ο ΕΛ.Γ.Α. δεν αντιμετωπίζει 
τέτοιο θέμα με τα ταμειακά του διαθέσιμα και παραμένει εγγυητής του 
απολεσθέντος αγροτικού εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών από τις διάφορες 
καιρικές συνθήκες. 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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