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«Ζηµιές από βροχοπτώσεις σε αµπελοκαλλιέργειες της Π.Ε. Κορινθίας»
Η Ερώτηση 6074/27-2-2019

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χ. ∆ήµας, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που
σηµειώθηκαν το καλοκαίρι του 2018 σε αµπελοκαλλιέργειες, κυρίως σε κορινθιακή
σταφίδα αλλά και σε σουλτανίνες, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Κορινθίας, σηµειώνεται ότι το έργο των εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε,
κοινοποιήθηκαν πορίσµατα και έχει ξεκινήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων ύψους
2.173.000 ευρώ.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:
 για την κορινθιακή σταφίδα, η κοινοποίηση των πορισµάτων ολοκληρώθηκε,
διενεργήθηκαν συνολικές εκτιµήσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ασφάλισης
Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.ΓΑ. και έχει ξεκινήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων, η
οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του µηνός Μαρτίου του έτους 2019
και
 για τη σουλτανίνα, το έργο των εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε, έχει κοινοποιηθεί
το 30% των πορισµάτων και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους
δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τις ζηµιές που προξενήθηκαν κυρίως στις σουλτανίνες
στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Κορίνθου, τα ποσοστά της ζηµιάς κυµάνθηκαν κατά
µέσο όρο στο 50 %.
Όσον αφορά στη διαµόρφωση των πορισµάτων, σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις και οι
επανεκτιµήσεις του ΕΛ.Γ.Α. είναι εξατοµικευµένες και, πέρα από τη σφοδρότητα ενός
καιρικού φαινοµένου, το οποίο, επίσης, ενδέχεται τοπικά να ποικίλει, σηµαντικά
στοιχεία στη διαµόρφωση του πορίσµατος αποτελούν παράµετροι, όπως η κατάσταση
της καλλιέργειας, οι καλλιεργητικές φροντίδες, το στάδιο ωρίµανσης κάθε
καλλιέργειας, η ποικιλία κ.λπ.
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Οι εν λόγω παράµετροι µπορεί να διαφοροποιούνται από το ένα αγροτεµάχιο στο
άλλο. Συνεπώς, τα πορίσµατα γειτονικών αγροτεµαχίων ενδέχεται να διαφέρουν
σηµαντικά τόσο ως προς το ποσοστό ζηµιάς όσο και ως προς την αναµενόµενη
παραγωγή, ενώ µερικές φορές µπορεί να είναι και µηδενικά.
Ως εκ τούτου, για τη διατύπωση του ύψους της ζηµιάς λαµβάνονται υπόψη όλες οι
ανωτέρω παράµετροι, οι οποίες επηρεάζουν το ποσοστό ζηµιάς στην καλλιέργεια.
Βασικό παράγοντα στη διαµόρφωση του ποσοστού ζηµιάς αποτελεί η σφοδρότητα ενός
φαινοµένου, η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι η ίδια σε όλη την περιοχή που
απλώνεται το φυσικό φαινόµενο.
Οι οδηγίες που δίδονται στον εκτιµητή, σύµφωνα µε τη γεωπονική πρακτική, τα
εγχειρίδια εκτιµητικής του Οργανισµού κ.λ.π., έχουν ως βάση την καταγραφή εκ
µέρους του τελευταίου των συµβάντων που έχουν δηµιουργηθεί σε κάθε αγροτεµάχιο
εξαιτίας του καιρικού φαινοµένου, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να
διαφέρουν. Στη συνέχεια, γίνεται η επεξεργασία όλων των στοιχείων και διατυπώνεται
το ύψος της ζηµιάς.
Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., ως ασφαλιστικός Οργανισµός, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, µεριµνά ώστε οι εκτιµητές, οι οποίοι
διενεργούν τις εκτιµήσεις για τις ζηµιές, να έχουν εκπαιδευτεί σωστά, να έχουν
αποκτήσει την κατάλληλη πολύχρονη εµπειρία και να είναι σχολαστικοί µε τις
διάφορες ζηµιές που προξενούνται στις καλλιέργειες, ώστε τα πορίσµατά τους να
ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στο ύψος των ζηµιών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εκτιµήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της
Γεωπονικής Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Αποζηµιώνονται
δηλαδή οι ασφαλιστικά καλυπτόµενες ζηµιές, όπως περιγράφονται στον νόµο και στον
Κανονισµό Ασφάλισης του Οργανισµού. Για τις µη ασφαλιστικά καλυπτόµενες ζηµιές,
σηµειώνεται ότι υπάρχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ελληνική και κοινοτική,
επιπλέον εργαλεία ενίσχυσης των πληγέντων παραγωγών, τα οποία εξετάζονται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), τόσο για τη συγκεκριµένη
περίπτωση των αµπελοειδών που αναφέρονται στην Ερώτηση, όσο και για άλλες
καλλιέργειες, προκειµένου να δροµολογηθεί η ενεργοποίησή τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο Κανονισµός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. δίδει
τη δυνατότητα σε όσους από τους παραγωγούς δεν συµφωνούν µε τα πορίσµατα των
εκτιµήσεων, να ζητήσουν, σύµφωνα µε τον παραπάνω Κανονισµό, επανεκτίµηση,
κατά τη διενέργεια της οποίας η ζηµιά τους εξετάζεται εξαρχής από δύο γεωπόνους
εκτιµητές και, όπου τυχόν διαπιστώνονται λάθη, παραλείψεις ή ύπαρξη νεότερων
στοιχείων, γίνεται η σχετική διόρθωση.
STAVROS
ARACHOVITIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
STAVROS
ARACHOVITIS
Ημερομηνία:
2019.04.09 18:31:09
EEST

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Χ. ∆ήµα

Ε.Κ.\C:\Users\ΛΟΥΙΖΑ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Z6QB9SKR\Ε 6074 Ζηµιές από βροχοπτώσεις σε
αµπελοκαλλιέργειες στην Π Ε Κορινθίας.doc

