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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανό 

Κοζάνη, 3.12.2021 

Θέμα: «Επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις καλλιεργειών που 

επλήγησαν από τον παγετό στο προανθικό στάδιο» 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Δ’ κεφαλαίου του Ν. 4820/21 για τον ΕΛΓΑ, 

προβλέφθηκε: 

▪ Η κατ' εξαίρεση αναδρομική επιχορήγηση του Οργανισμού, προκειμένου να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. 

▪ Για τις ζημιές από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» η δυνατότητα 

α) το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο να ανέλθει στο 100% της 

ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, 

β) να χορηγηθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΑ, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, 

στους δικαιούχους προκαταβολή έως 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία 

δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο 

αίτιο, προϊόν ή περιοχή. 

▪ Η καταβολή προκαταβολής μέχρι το 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης για όσους 

υπέστησαν ζημιές σε καλλιέργειες κατά το προανθικό στάδιο, από Ειδικό 

Πρόγραμμα, κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για όλες τις ζημιές της 

περιόδου από 15.2.2021 έως και 20.4.21 που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 

του ΕΛΓΑ.  

Περαιτέρω, προβλέφθηκε ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο, καθώς και 

εύλογη αποζημίωση στους εργαζόμενους του Οργανισμού, ιδίως σε περιοχές με 

εκτεταμένες ζημιές όπως η ΠΕ Κοζάνης, προκειμένου να προβούν απρόσκοπτα στην 

έγκαιρη καταγραφή και αποτίμηση τους, και να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή 

αποζημίωση των παραγωγών. 

Με τροποποιητική διάταξη στο νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση και τον 

εκσυγχρονισμό της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η 

ανωτέρω προθεσμία για την καταβολή της προκαταβολής του 40% για τις ζημιές από 

τον ανοιξιάτικο παγετό σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, 

παρατάθηκε κατά 2 μήνες, μέχρι την 31.12.2021. 
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Επειδή, κύριε Υπουργέ, πολλοί συντοπίτες μου παραγωγοί υπέστησαν εκτεταμένες 

ζημιές σε καλλιέργειες κατά το προανθικό στάδιο, ιδίως στις κοινότητες Πύργων και 

Μεσοβούνου. 

 

Επειδή, η τρέχουσα χρονιά έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 

παραγωγούς, αφού εκτός της πανδημίας και των συνεπειών της, οι αγρότες μας 

πλήττονται από τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα γεωργικά εφόδια, ενώ έχουν 

υποστεί μεγάλες ζημιές και από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική εγκριτική διαδικασία; 

Θα προλάβουν οι παραγωγοί μας να λάβουν πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων 

τις προκαταβολές των αποζημιώσεων σύμφωνα με τις  εξαιρετικά θεσπισθείσες από 

την κυβέρνηση σχετικές ρυθμίσεις; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Ευστάθιος Κωνσταντινίδης 

Βουλευτής Ν. Κοζάνης 


