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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Δημοσχάκης, για τα
θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2017 σε καλλιέργειες
ζαχαροτεύτλων (εσοδείας 2017) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)
Έβρου από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια σύμφωνα με τον Κανονισμό
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι το έργο των εξατομικευμένων
εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα και
καταβλήθηκαν οι σχετικές αποζημιώσεις στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους
παραγωγούς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι καταβλήθηκαν για τις ζημιές που προξενήθηκαν
σε διάφορες καλλιέργειες της εν λόγω περιοχής κατά το έτος 2017, συμπεριλαμβανομένων και
των ζημιών στα τεύτλα, αποζημιώσεις ύψους 3.186.000 ευρώ περίπου.
Σχετικά με τα ασυγκόμιστα ζαχαρότευτλα, συνολικής έκτασης 2.300 στρεμμάτων, όπως
αναφέρεται στην εν λόγω Ερώτηση, σημειώνεται ότι από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν
από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., δεν διαπιστώθηκαν άμεσες ζημιές που προκλήθηκαν από
καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, όπως αναφέρει ο Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής
Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ως εκ τούτου, δεν έγιναν αναγγελίες και δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις.
Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., καλύπτονται ασφαλιστικά και
αποζημιώνονται μόνον οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη παραγωγή των
καλλιεργειών, οι οποίες αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά
ζημιογόνα αίτια (όπως χαλάζι, καύσωνας κ.λπ.) στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής
περιόδου που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές (π.χ. ασθένειες),
οι οποίες δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, καθώς και
οι ζημιές που προξενούνται από άλλα, εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα
αίτια, ανεξάρτητα εάν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα
καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι ενδεχόμενες ζημιές δεν δύναται να ενταχθούν ούτε σε
προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), διότι, όπως αναφέρεται στον
Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, εντάσσονται σε
προγράμματα ΚΟΕ και ενισχύονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού οι ζημιές που
προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινομένων (θεομηνίες κ.λπ.).
Όσον αφορά στα ζαχαρότευτλα εσοδείας 2018, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα πάντοτε με τα
στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, στα ζαχαρότευτλα εσοδείας 2018
παρατηρήθηκαν ελάχιστες ζημιές, οι οποίες και εκτιμήθηκαν και θα ακολουθήσει η καταβολή
των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.
Ε.Κ.\Z:\2019\ΣΧΕΔΙΑ ΜΚΕ\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ\ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ\Ε 4689 Στήριξη Ελλήνων παραγωγών ζαχαρότευτλων.doc

-2Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να τονισθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) εξακολουθεί να ενεργεί με πάγιο στόχο του την ενίσχυση της καλλιέργειας, των
τευτλοπαραγωγών και της ΕΒΖ. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σχεδιάζει
και υλοποιεί μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών, ώστε και το εισόδημά τους να ενισχυθεί, αλλά
και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη πρώτη ύλη για τη λειτουργία των μονάδων της ΕΒΖ.
Κύριο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχουν οι εκάστοτε ισχύοντες Κοινοτικοί Κανονισμοί. Συγκεκριμένα, στην τρέχουσα Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης της προαιρετικής
συνδεδεμένης ενίσχυσης σε τομείς που παρουσιάζουν δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, το
ΥΠΑΑΤ έχει εντάξει τα τεύτλα στις καλλιέργειες που λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση από
το 2015 στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 που αφορά στη χορήγηση
άμεσων ενισχύσεων.
Ως εκ τούτου, για το έτος 2015, εκδόθηκε η αριθμ. 1605/35524/22-3-2016 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της
συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον
τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2015», που καθόριζε το ύψος της ενίσχυσης
στα 530 €/εκτάριο, ενώ για το έτος 2016, εκδόθηκε η αριθμ. 308/38856/5-4-2017
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των
ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2016», που καθόριζε το ύψος της ενίσχυσης στα 725,4
€/εκτάριο.
Επίσης, σημειώνεται ότι το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2017 έχει
καθοριστεί στα 720 €/εκτάριο [αριθμ. 228/17084/31-1-2018 απόφαση του Υπουργού και
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της
συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης
2017»].
Η εν λόγω ενίσχυση θα συνεχίσει να χορηγείται μέχρι και το έτος 2020, το ύψος της οποίας
θα κυμαίνεται περίπου στα 720 €/εκτάριο.
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα ζαχαρότευτλα
έτους αιτήσεων 2018 έχει προγραμματιστεί για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι με βάση τη δυνατότητα που παρείχε ο κανονισμός
OMNIBUS περί τροποποίησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων ετησίως από 1/1/2019 και
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιεργούμενη έκταση των ζαχαρότευτλων βαίνει συνεχώς
μειούμενη, έγινε τροποποίηση του μέτρου, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια πόρων από
την υπο-εκτέλεση του συγκεκριμένου μέτρου. Η τροποποίηση αφορά σε μείωση του
προϋπολογισμού με ταυτόχρονη μείωση της έκτασης αναφοράς (από 13.367 εκτάρια σε
5.814 εκτάρια), η οποία, ωστόσο, εξασφαλίζει:

τη διατήρηση της ενδεικτικής τιμής στα μέχρι σήμερα επίπεδα και

την αιτιολόγηση της ενδεχόμενης αύξησης της μοναδιαίας αξίας (δηλαδή, αύξηση της
ενδεικτικής τιμής) σε περίπτωση μεγάλης υπο-εκτέλεσης του μέτρου και, συνεπώς, την
απορρόφηση του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Τέλος, σημειώνεται ότι η εν λόγω ενίσχυση (συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη) προβλέπεται
και στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (από το έτος 2021), δίνοντας τη δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη
να το ενσωματώσουν στα Στρατηγικά τους Σχέδια.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

VASILEIOS
KOKKALIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από VASILEIOS
KOKKALIS
Ημερομηνία:
2019.02.26
16:47:48 EET

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
- Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Α. Δημοσχάκη
Ε.Κ\Z:\2019\ΣΧΕΔΙΑ ΜΚΕ\ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ\ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ\Ε 4689 Στήριξη Ελλήνων παραγωγών ζαχαρότευτλων.doc

