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ΘΕΜΑ:               «Ζημιές από χαλαζόπτωση σε διάφορες καλλιέργειες της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» 

 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 452/30-08-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. 

Χαρακόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση της 16ης Ιουνίου  
του 2019 σε βαμβακοκαλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λάρισας, σημειώνεται ότι 
διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, 
έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν 235 δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες ζημιές  
διενεργήθηκαν προεκτιμήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής 
Παραγωγής στον οποίον αναφέρεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., όσες φορές το κρίνει σκόπιμο πριν 
την οριστική εκτίμηση, μπορεί να προβαίνει σε προεκτιμήσεις ζημιών και σε 
παρακολούθηση της καλλιέργειας που ζημιώθηκε. 
 
Σημειώνεται ότι, το έργο των προεκτιμήσεων ολοκληρώθηκε και οι γεωτεχνικές 

υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. παρακολουθούν τις ανωτέρω καλλιέργειες, προκειμένου, λίγο 
πριν τη συγκομιδή του, να προβεί σε τελικές εκτιμήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους επιμέρους παράγοντες που επηρέασαν την πορεία των καλλιεργειών έτσι ώστε να 
διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος της ζημιάς, καθώς και της μειωμένης 
παραγωγής. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η 
καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά δικαιούχους παραγωγούς. 
 
Σχετικά με τις εκτιμήσεις, αναφέρεται ότι αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τους 
Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και τον 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. Ειδικότερα, οι οδηγίες που δίνονται στους 

εκτιμητές, οι οποίες στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στη γεωπονική πρακτική και τα 
εγχειρίδια εκτιμητικής του ΕΛ.Γ.Α., έχουν ως βάση την καταγραφή εκ μέρους του 
τελευταίου των συμβάντων που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε αγροτεμάχιο εξαιτίας του 
καιρικού φαινομένου, τα οποία μπορούν να διαφέρουν. Στη συνέχεια γίνεται η 
επεξεργασία όλων των στοιχείων και διατυπώνεται το ύψος της ζημιάς. 
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Στο ποσοστό της ζημιάς περιλαμβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής 
(ποσοτική ζημιά) και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της. 
Αυτή δημιουργείται από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων 
αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται ταυτόχρονα και μείωση του αντικειμενικώς 
προσδοκώμενου εισοδήματος του παραγωγού. Επίσης, πέραν της αξιοπιστίας των 
εκτιμήσεων, στόχος του ΕΛ.Γ.Α. είναι και η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο 
για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.  
 
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. 
 
Όσον αφορά στην ειδική ενίσχυση βάμβακος, σημειώνεται ότι στην αριθμ. 
1178/27361/10.03.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών 

χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430/24-3-2015), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης 
βάμβακος είναι γεωργοί που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την 
προϋπόθεση επίτευξης καθορισμένης ελάχιστης απόδοσης ανά στρέμμα και 
χρήσης:  
 α) ελάχιστης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή  
και  
 β) ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό 
Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 
 
Ως ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το βαμβάκι 
καθορίζονται τα 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών 
βαμβακιού ή τα 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων 
βαμβακιού.  
 
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, εφόσον οι αρμόδιοι φορείς 
επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο 
ανωτέρας βίας και που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής του 
συσπόρου βάμβακος σε επίπεδα κατώτερα της απαιτούμενης ελάχιστης 
στρεμματικής απόδοσης, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) λαμβάνει υπόψη του την 
εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να καταβληθεί σωστά η συνδεδεμένη ενίσχυση στους 
παραγωγούς που υπέστησαν ζημιά. 
 
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. χορηγεί σε κάθε καλλιεργητική περίοδο στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο το σύνολο των στοιχείων που προκύπτουν από τα πορίσματα 
εξατομικευμένων εκτιμήσεων των ζημιών που προξενήθηκαν στις 
βαμβακοκαλλιέργειες και που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., όσο και 
αυτών από τις επισημάνσεις που διενήργησαν τα στελέχη του και που αφορούν στην 
παρακολούθηση της πορείας των ανωτέρω καλλιεργειών για ζημιές που δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Οργανισμό, όπως για παράδειγμα οι ασθένειες. 
 
Όσον αφορά στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας επισημαίνεται ότι, από το 2015 
έχει ενταχθεί στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι 
ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανήλθε στα 2.600.000€, το 
2016 στα 3.162.327€, το 2017 στα 3.000.000€, το 2018 στα 2.967.701€, για το 
έτος 2019 στα 2.935.752€ και για το έτος 2020 στα 2.935.752€.  
 
Η έκταση αναφοράς για τα έτη 2015-2016 ήταν 9.080 εκτάρια ενώ για την περίοδο 
2017-2020 είναι 5.800 εκτάρια για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Το ύψος της 
συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 
2018 (πληρωμές 2019) καθορίστηκε στα 720 ευρώ/εκτάριο.  
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Σύμφωνα με την αριθμ. 925/39512/6.4.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής 
τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 680/6-5-2015), όπως αυτή ισχύει, προβλέπεται ότι δικαιούχοι της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη βιομηχανική τομάτα είναι γεωργοί που πληρούν 
τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:  
 
1. Παραδίδουν από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ 
ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. 
Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει του συνόλου των παραδόσεων προς τις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις και του συνόλου των εκτάσεων βιομηχανικής τομάτας 
για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης, σε επίπεδο 
αγροτεμαχίου, στο πλαίσιο της ΕΑΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες 
ζημιές ανά δικαιούχο, διαπιστωμένες από τον ΕΛ.Γ.Α., δύναται οι ποσότητες αυτές 
να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται να 
αποστείλει το ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους 
υποβολής της ΕΑΕ. Η ελάχιστη απόδοση των 50 τόνων βιομηχανικής τομάτας ανά 
εκτάριο επιλέξιμης καλλιεργούμενης έκτασης δύναται να μειωθεί, εφόσον υπάρχουν 
λόγοι εξαιρετικών περιστάσεων και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους 
φορείς. 
 
2. Οι παραδόσεις τους στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται 
υποχρεωτικά μέσω των παρακάτω φορέων, για τους παραγωγούς μέλη τους:  
α) Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται 
στον ν. 4384/2016 και β) Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις παραγωγών, 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 και 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
Επισημαίνεται ότι γεωργοί, οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, μπορούν 
να παραδίδουν είτε σε αυτούς, ως συνεργαζόμενοι, είτε απευθείας στις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις.  
 
3. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν για ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης 
έχουν ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ίση με 0,1 εκτάριο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστωμένες καταστροφές από φυσικά αίτια στη φετινή 
παραγωγή βάμβακος και βιομηχανικής τομάτας, εφόσον αποσταλούν στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΕΛ.Γ.Α., είτε εξατομικευμένα είτε ως γενικότερο ποσοστό της 
παραγωγής ανά περιοχή (Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Κοινότητα), 
χαρακτηρισμένες ως αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων ή συνθηκών που 
συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην 
πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2019, που 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020).  
 
 
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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