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Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ.
Μανιάτης και Ι. Ανδριανός, σας πληροφορούµε τα εξής:
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, στην
αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται και η ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας, από τις διενεργηθείσες επισηµάνσεις διαπιστώθηκαν
έντονες µυκητολογικές προσβολές (περονόσπορος) σε αµπελοκαλλιέργειες της
περιοχής. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω ζηµιές που προξενήθηκαν από περονόσπορο δεν
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του
ΕΛ.Γ.Α.
Ωστόσο, οι ανωτέρω ζηµιές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών
Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι ζηµιές που
προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε
προγράµµατα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας
ΠΣΕΑ, και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Προκειµένου, όµως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της
απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών
Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις
στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει συσωρευτικά να ισχύουν τα
εξής:
α) H παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος
(καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση
απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της
χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). Επίσης, θα πρέπει να
αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης της προσβολής και,
στη συγκεκριµένη περίπτωση, της προσβολής από περονόσπορο.
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β) Nα τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι
η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης
(απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας).
γ) Tα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των
καιρικών συνθηκών ως δυσµενών.
δ) Nα εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
∆ιευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει να
συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (πόρισµα Επιστηµονικής Επιτροπής,
επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόµενη
χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια
πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός
φάκελος στα συναρµόδια Υπουργεία και στην Ε.Ε. για έγκριση.
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α Τρίπολης, στην
αρµοδιότητα του οποίου ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, και η ευρύτερη περιοχή της
Π.Ε. Αργολίδας, παρακολουθεί την εξέλιξη των αµπελοκαλλιεργειών ως προς το
µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί εξαιτίας των
µυκητολογικών προσβολών (περονόσπορος) µέχρι και την περίοδο της συγκοµιδής
τους.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη
συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές
τους εκµεταλλεύσεις που υπέστησαν ζηµιές, στηρίζοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την
απώλεια του γεωργικού τους εισοδήµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα µετά τη
ζηµιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε
παραγωγική δραστηριότητα.
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