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ΘΕΜΑ:               «Ζημιές από πλημμύρες στη νήσο Θάσο» 
 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση  2262/28-11-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Λαζαρίδης, 
για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πλημμύρες από 22 έως 25 
Νοεμβρίου 2019, κυρίως σε ελαιοκαλλιέργειες, στην ευρύτερη περιοχή της νήσου 
Θάσου, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις των ζημιών από 
τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν 20 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 
δηλώσεις. 
 
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του εκτιμητικού έργου, όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., μετά την 
ολοκλήρωση του οποίου θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η 
καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς. 
 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ζημιές από το προαναφερόμενο αίτιο υπήρξαν και σε 
ζωικό κεφάλαιο (μελισοσμήνη) για το οποίο ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις και θα 
ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων.  
 
Αναφορικά με την καταβολή 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 και η μηχανογράφηση τους 
 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. 
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Επισημαίνεται ότι, η εκκαθάριση της ζημιάς, που όπως προαναφέρθηκε γίνεται με 
την κοινοποίηση του πορίσματος (οριστικοποίηση), πραγματοποιείται εφόσον το 
ποσοστό ζημιάς είναι μεγαλύτερο του 20% σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης 
Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.. Η καταβολή των αποζημιώσεων κάθε χρόνο 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. , ξεκινά μετά τα μέσα του Φθινοπώρου του ίδιου 
έτους  ζημιάς  και ολοκληρώνεται για όλη τη χώρα εντός των επόμενων μηνών του 
νέου έτους μετά την ζημιά. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι ζημιές στη νήσο Θάσο από το ανωτέρω αίτιο, υπήρξαν και σε 
αγροτικό κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κλ.π.), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, για τις οποίες οι 
καταγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Στη συνέχεια, οι ζημιές του αγροτικού 
κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ανωτέρω Κανονισμού 
και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη γεωργία και δασοκομία, θα 
ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, το οποίο 

θα υποβληθεί προς έγκριση στα συναρμόδια Υπουργεία και στην ΕΕ. 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.  
 
 
 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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