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Οι ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα 
απέκτησαν μόνιμο χαρακτήρα

■ Τα τελευταία τρία χρόνια η Χώρα μας πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα 
με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε γεωργικό όσο και σε αστικό 
επίπεδο.

■ Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών 
των φυσικών καταστροφών έπραξαν το καθήκον τους με φιλοτιμία και 
ορισμένες φορές με αυταπάρνηση. Τα φαινόμενα βέβαια ήταν τέτοιας έντασης 
και έκτασης που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αδύνατο η υφιστάμενη υποδομή 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προέκυψαν από τις ομολογουμένως εξαιρετικά 
απρόβλεπτες καταστροφές. Σημειώνουμε η Ελλάδα έχει να γνωρίσει τέτοια 
φαινόμενα εδώ και 100 χρόνια.

■ Η πολιτεία από την πλευρά της πήρε άμεσα αποφάσεις για την ενίσχυση και 
ανακούφιση τόσο για τις περιπτώσεις των αγροτών όσο και για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις που επλήγησαν καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των 
υποδομών της χώρας.

■ Πιο συγκεκριμένα



Εφαρμόσαμε ολοκληρωμένη πολιτική για
τις ζημιές

■ Η Κυβέρνηση επιχορήγησε τον ΕΛΓΑ για τις γεωργικές αποζημιώσεις 
από το 2002 μέχρι σήμερα με το ποσό των 880 εκ. € που είναι 5,5 
φορές πάνω από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ με βάση τις 
εισφορές των αγροτών που λειτουργούσε μέχρι το 2001.

■ Για τις ζημιές αστικού χαρακτήρα η κυβέρνηση μέσα από του
προϋπολογισμούς των αρμόδιων υπουργείων (ΥΠΕΣΔΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ) 
διέθεσε..... €

■ Για τις πρόσφατες συνεχόμενες ζημιές από τους παγετούς του 
Ιανουάριου και του Φεβρουάριου στον αγροτικό τομέα η κυβέρνηση 
που έγινε σήμερα στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την 
συμμετοχή των συναρμοδίων υπουργείων και φορέων (ΥΠΕΣΔΑ, Υπ. 
Γεωργίας, ATE, ΕΛΓΑ, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας) αποφασίσθηκαν 
μέτρα άμεσης αντιμετώπισης και καταβολής αποζημιώσεων για την 
ανακούφιση των πληγέντων.



Που σημειώθηκαν οι ζημιές στη φυτική, 
κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή;

■ Με τον τελευταίο παγετό και χιόνι στις 13-14/2/2004 συνεχίσθηκαν με 
μεγαλύτερη ένταση οι ζημιές που είχαν σημειωθεί στην αγροτική παραγωγή από 
τον προηγούμενο παγετό της 24.1.2004

■ Οι kupiotepec gnuiéc σπυειώθπκαν:
■ Φυτική παοανωνή:

■ Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, μανταρίνια λεμόνια )
■ Κηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη χωρίς θέρμανση)
■ Σιτηρά (στις περιοχές που δεν είχαμε κάλυψη από χιόνι και σημειώθηκε ολικός 

παγετός)
■ Ελιές (στον καρπό που δεν έχει ακόμη συλλεγεί)

■ Ζωική Παοανωνή:
■ Στο Ζωικό κεφάλαιο (αιγοπρόβατα κυρίως)
■ Ζημιές από την αδυναμία μεταφοράς και πώληση του γάλακτος

■ Αλιευτική Παοανωνή:
- Στουε ιγθυοπληθυσιιούε των λιυνοθαλασσών.

■ Ανάλογα υε την ένταση των ωαινουένων σε αοκετέε πεοιογέε 
σπυειώθηκαν και gnuiéc στο Φυτικό κεφάλαιο και tic υποδουέε.



ποιες Περιοχές της χώρας 
σημειώθηκαν οι ζημιές;

Οι κυοιότεοεο ίηυιέο εντοπίζονται:
■ Νουοί Πελοπόννησου ( Αργολίδας, Λακωνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθίας), 

ολοκληρώθηκε η καταστροφή στην παραγωγή, Εσπεριδοειδών,Κηπευτικών 
που είχε εναπομείνει καθώς και τις ελιές

■ Νουοί Β.Δ. Ελλάδαο (Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας). Ζημιές στα 
εσπεριδοειδή, κηπευτικά, ελιές καθώς και τους ιχθυοπληθυσμούς των 
λιμνοθαλασσών.

■ Νουοί Κρήτηα (Χανιών, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου).Ζημιές σε 
εσπεριδοειδή, κηπευτικά, ελιές καθώς και στο ζωικό κεφάλαιο (αιγοπρόβατα) 
καθώς και σε υποδομές (θερμοκήπια κ.λ.π)

■ Νησιά TOU Α ΐν α ίο υ ιΓΚυκλάδεε. Νησιά Β. Αιγαίου). Ζημιές κυρίως σε ελιές 
και σιτηρά.

■ Νουοί Αν. Στερεάο Ελλάδαο: (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αττικής). Ζημιές σε 
κηπευτικά, ελιές και θερμοκήπια.

■ Νουοί Κεντοικήο και Δυτικής Μακεδονίας Ζηυιέο σε σιτηρά και 
κηπευτικά.

■ Νουοί Αν. MaK£5oviac και Ooàicnc : Znuièc σε σιτηρά
Υφυπουργός
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Ποιο είναι το ύψος των ζημιών που σημειώθηκαν; 
Πότε θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ για την

καταγραφή τους;

Αν και ακόμη δεν έχει υπάρχει λεπτομερής καταγραφή 
των ζημιών μια πρώτη εκτίμηση του ΕΛΓΑ ανεβάζει το 
κόστοε των άιυιών σε:

■ 100-130 εκ. € νια την ωυτική παοανωνή και το Εωικό κεωάλαιο
■ 170-180 εκ. € νια έγγειο. Φυτικό και αλιευτικό κεφάλαιο.

■ Ήδη ο ΕΛΓΑ από την Παρασκευή 14.2.2004 όργισε τιε 
εκτιυπσειε για την καταγραφή των ζημιών που 
υπέστησαν οι παραγωγοί.

■ Παρά το μενάλο εύοοε των Εημιών ο ΕΛΓΑ θα 
υλοποιήσει την εκτίμηση των ζημιών της παραγωγής 
(φυτικής, ζωικής, αλιευτικής) καθώς και του εγγείου 
κεφαλαίου ιιέγρι τέλοε Μαρτίου 2004.



Συνοπτικά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία:
Τ  Άυεση ΈναοΕη εκτιυησεωναπό ΕΛΓΑ για όλες τις γεωργικές ζημιές :

■ Καταβολή του 50% των αποζημιώσεων με την εκτίμηση της ζημιάς πριν από το Πάσχα.
■ Ολοκλήρωση της καταβολής των αποζημιώσεων μέχρι τέλος Μαΐου.
■ Πάγωμα των οφειλών των παραγωγών που υπέστησαν ζημιές μέχρι την καταβολή των 

αποζημιώσεων από ΕΛΓΑ
■ Άμεση διάθεση ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους που είναι αποκλεισμένοι λόγω καιρικών 

συνθηκών.
■ Άμεση πιστωτική διευκόλυνση των παραγωγών για την επαναλειτουργία των 

εκμεταλλεύσεων (θερμοκήπια κ.λ.π)
■ Πιστωτική διευκόλυνση σε παραγωγούς που έχουν και προγενέστερες επαναλαμβανόμενες 

ζημιές.
■ Συμπληρωματικά αναπτυξιακά των αποζημιώσεων προγράμματα σε περιοχές που η τοπική 

οικονομία έπαθε μεγάλη ζημιά.
■ Ενισχύσεις σε πολίτες που υπέστησαν αστικές ζημιές (οικίες.λ.π)
■ Καταγραφή ζημιών και καταβολή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις
■ Αποκατάσταση των υποδομών

Υπάργει ειιπειοία και υποδοιιέε και γοηυατοδότηση.
■ Είναι η Τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η γεωργική παραγωγή της χώρας μας παθαίνει 

μεγάλη ζημιά. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύψει και αυτές τις ζημιές ενισχύοντας 
τον ΕΛΓΑ.



Αποζημιώσεις και πρόγραμμα του
ΠΑΣΟΚ

■ Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον ΕΛΓΑ 
(Βλέπε Παράρτημα 1) στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται η περαιτέρω 
αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΛΓΑ με μέτρα για τη βελτίωση του χρόνου 
καταβολής αποζημιώσεων και αξιοπιστίας των εκτιμήσεων (Manuals , PDA.)

■ Εγγύηση του εισοδήματος των παραγωγών από τις ζημιές:
■ Ο παραγωγός δεν χάνει μόνο το προϊόν αλλά χάνει και την αγορά. Εισάγουμε νέο 

θεσμό ασφάλισης όχι μόνο της ζημιάς του προϊόντος αλλά και της ζημιάς που 
προκαλείται στο αγροτικό του εισόδημα από κινδύνους της αγοράς ως αποτέλεσμα 
απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών(Βλέπε παράρτημα 2)

■ Καταβολή του 50% των αποζημιώσεων αμέσως μετά την πρώτη καταγραφή των 
ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Η πρώτη εκτίμηση θα γίνεται σε λιγότερο από δύο μήνες και ως 
εκ τούτου οι παραγωγοί θα λαμβάνουν την προκαταβολή της αποζημίωσης (50%) το 
αργότερο σε δύο μήνες. Έτσι δεν θα υπάρχει καινό στο εισόδημα των παραγωγών.

■ Ενσωμάτωση των ζημιών των Π ΣΕ Α στο ίδιο καθεστώς καταβολής αποζημιώσεων με 
τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και έγγειο κεφάλαιο και τις υποδομές(μετά την ολοκλήρωση 
των απαραίτητων διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε.)

■ Για όλα αυτά ο παραγωγός θα ενημερώνεται και θα εξυπηρετείται στον τόπο 
διαμονής από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών.


