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Α) ΖΗΜΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

Το διάστημα Νοεμβρίου 2001 -  Ιανουάριου 2002
προκλήθηκαν, όπως είναι γνωστό, σημαντικές ζημιές από 
ανεμοθύελλες, χιονοπτώσεις και παγετούς σε όλη τη χώρα, κυρίως 
σε καλλιέργειες ελιάς, εσπεριδοειδών, κηπευτικών, ανθοκομικών, 
σιτηρών, κλπ. Στον ΕΛΓΑ υποβλήθηκαν συνολικά 174.216 
δηλώσεις ζημιών. Επίσης για το ζωικό κεφάλαιο αναγγέλθηκαν 
4.955 περιστατικά ζημιάς που αφορούσαν αιγοπρόβατα, βοοειδή, 
χοίρους, μελισσοσμήνη κλπ.

Οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις άρχισαν αμέσως και 
ολοκληρώθηκαν περί τα τέλη Απριλίου 2002.

Οι αποζημιώσεις για τις ζημιές αυτές υπολογίζεται ότι 
ανέρχονται στο ύψος των 87 εκατ. Ευρώ περίπου και μέχρι 
σήμερα έχουν καταβληθεί στους αγρότες μας αποζημιώσεις 
ύψους 46,2 εκατ. Ευρώ

Εντός του προσεχούς δεκαημέρου θα καταβληθούν 
αποζημιώσεις 14,2 εκατ. Ευρώ και υπολογίζεται ότι η 
καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές του τριμήνου 
Νοεμβρίου 2001 -  Ιανουάριου 2002 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2002.



Όσον αφορά τις μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ 
ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο, την ζωική παραγωγή, το έγγειο 
κεφάλαιο και τα αποθηκευμένα προϊόντα, το Υπουργείο Γεωργίας 
για πρώτη φορά ανέθεσε στον ΕΛΓΑ την εξατομίκευση των ζημιών 
και το συντονισμό του όλου έργου σε συνεργασία και των άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων (Δ/νσεων Γεωργίας, OTA, ΠΑΣΕΓΕΣ κλπ.).

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. στις 5 Μαρτίου 
2002 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση 
το Ελληνικό Πρόγραμμα (Πρόγραμμα «FRO.G.Y.») για τις 
«ζημιές στη γεωργία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά 
τους μήνες Νοέμβριο -  Δεκέμβριο 2001 και Ιανουάριο 2002».

Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, από τη Δ/νση ΠΣΕΑ του 
Υπουργείου Γεωργίας δόθηκαν, μέσω της MEA - ΕΕ, όλες οι 
απαραίτητες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τις Υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα στάλθηκαν στοιχεία και 
διευκρινίσεις, μετά από αντίστοιχη αίτησή τους, τις ακόλουθες 
ημερομηνίες: 11/4/2002, 20/6/2002, 1/7/2002, 31/7/2002 και 
1/8/2002.

Η έγκριση του παραπάνω προγράμματος από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του 
Σεπτεμβρίου 2002.

Μετά την έγκριση του προγράμματος FRO.G.Y από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει η καταβολή των οικονομικών 
ενισχύσεων στους πληγέντες παραγωγούς.



Οι εκτιμήσεις για τις μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον 
ΕΛΓΑ ζημιές έχουν ολοκληρωθεί στο έγγειο και ζωικό κεφάλαιο και 
ολοκληρώνονται εντός των ημερών στο φυτικό κεφάλαιο και τη 
φυτική παραγωγή.

Οι οικονομικές ενισχύσεις για αποκατάσταση εγγείου, ζωικού 
και φυτικού κεφαλαίου θα δοθούν εφάπαξ εντός του 2002. Η 
καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος 
θα δοθεί σε ετήσιες δόσεις έως το 2005.

Όμως να σημειώσουμε ότι, προκειμένου να καταβληθούν οι 
οικονομικές ενισχύσεις για τις ζημιές εγγείου, ζωικού και φυτικού 
κεφαλαίου θα πρέπει να διενεργηθεί και δεύτερος έλεγχος για να 
διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες αποκατάστασης 
των ζημιών από τους αγρότες μας.

Η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του 
προγράμματος «ΡΠΟ.Ο.Υ.» θα ανέλθει στα 297,8 εκατ. Ευρώ 
(περίπου 101,5 δισ. δρχ.). Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από το 
Γ' Κ.Π.Σ. (επιλέξιμες δαπάνες συγχρηματοδοτούμενες από 
Κοινοτικά Ταμεία περίπου 126 εκατ. Ευρώ) και από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπ. Γεωργίας (μη επιλέξιμες δαπάνες 
περίπου 171,6 εκατ. Ευρώ) κατά τη διάρκεια των ετών 2002-2005. 
(Συν. Πίνακαςί)

Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους 
παραγωγούς σε σύγκριση με παρόμοια προγράμματα 
παλαιότερων ετών, αρκεί να αναφέρουμε ότι προβλέπονται 
ενισχύσεις που φθάνουν το 100% για ζημιές φυτικού 
κεφαλαίου (ανασύσταση και απώλεια παραγωγής), το 80% 
για ζημιές ζωικού κεφαλαίου και το 70% για ζημιές εγγείου 
κεφαλαίου (κτίσματα και εξοπλισμός).



Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

Συνολικά, η αποτίμηση των ζημιών από φυσικές καταστροφές 
την περίοδο Νοέμβριος 2001 -  Ιανουάριος 2002, ανέρχεται σε 
384,8 εκατ. Ευρώ (297,8 εκατ. Ευρώ + 87 εκατ. Ευρώ) εκ των 
οποίων έως τέλος Σεπτεμβρίου 2002 θα έχουν καταβληθεί 
αποζημιώσεις ύψους 87 εκατ. Ευρώ.



Πίνακας
Κατανομή Προϋπολογισθέντων Ενισχύσεων Προγράμματος ΡΡΟ.ϋ.Υ.

ΕΙΔΟΣ

Δ ΑΠΑΝΗ Σ

ΣΥΝ .Π Ο ΣΟ  

Σε € και ΔΡΧ.

% ΠΟ ΣΟ  2002 % ΠΟ ΣΟ  2003 % ΠΟ ΣΟ  2004 % ΠΟ ΣΟ  2005

ΣΥΝΟ ΛΟ
297 .7 67 .243,00 72 .170 .459,00 9 5 .638 .678,00 83 .021 .668,00 4 6 .936 .438,00

101 .4 6 4 .188.052 2 4 .592 .083.904 32 .588 .879.529 2 8 .2 89 .633.371 15 .993 .591.249

ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΕΣ 126 .170 .107,00 30 3 7 .851 .032,00 35 4 4 .159 .537,00 25 3 1 .542 .527,00 10 12 .617 .011,00

4 2 .992 .463.960 12 .8 97 .739.154 15 .047 .362.233 10 .748 .116.075 4 .299 .246.498

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

ΠΡ/ΣΜ ΟΣ
171 .597 .137,00 20 34 .319 .427,00 30 51 .4 7 9 .141,00 30 51 .4 7 9 .141,00 20 3 4 .319 .427,00

5 8 .4 71 .724.433 11 .6 94 .344.750 17 .541 .517.296 17 .541 .517.296 11 .694 .344.750


