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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας στην δικαιοδοσία του
οποίου  είναι  και  η  ευρύτερη  περιοχή  της  Π.Ε.  Τρικάλων  (δήμος  Φαρκαδόνας)  σημειώθηκαν
πλημμυρικά φαινόμενα το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν
χωράφια.  Τα  κλιμάκια  του  ΕΛ.Γ.Α.  θα  διενεργήσουν  επισημάνσεις  στα  πλημμυρισμένα
αγροτεμάχια μετά την απόσυρση των υδάτων. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν μετά την
απόσυρση των υδάτων σπαρμένες καλλιέργειες και τεκμηριώνονται καλυπτόμενα αίτια σύμφωνα
με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ο ΕΛ.Γ.Α. θα προχωρήσει στα οριζόμενα του
Κανονισμού  του  δηλαδή  υποβολή  δηλώσεων,  διενέργεια  εκτιμήσεων  στις  ζημιωθείσες
καλλιέργειες  κοινοποίηση πορισμάτων και καταβολή αποζημιώσεων.  
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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα  που σημειώθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες 
κ.λ.π.)  σε  διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις 
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),   στην ευρύτερη περιοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες  επισημάνσεις από τις 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται  δηλώσεις για τις τελευταίες 
αναγγελίες . 
 
 Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα  
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 
 
Επίσης από τα προαναφερόμενα αίτια ζημιές στη ανωτέρω περιοχή  είχαμε σε  πάγιο 
κεφάλαιο, ( αποθήκες, μαντριά,  υποστυλώσεις ακτινιδίων και αμπελιών  ) και 
αποθηκευμένα προϊόντα  . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών  έχει σχεδόν  
ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.  
 
Έπειτα οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί 
ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν 
σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το 
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. 
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