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ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 3365/18-1-2021 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. 
Δημοσχάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Για τις καλυπτόμενες ζημιές που οφείλονται στις πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 
12 Ιανουαρίου 2021 στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Έβρου, κυρίως σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, κηπευτικών, θερμοκηπιακών 
κηπευτικών κ.λπ., διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν 62 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 1.093 δηλώσεις 
ζημιάς  εκ μέρους των παραγωγών. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων για τις 
παραπάνω ζημιές είναι σε εξέλιξη. 

Πλέον των ανωτέρω, ζημιές προξενήθηκαν και σε ζωικό κεφάλαιο, συγκεκριμένα σε 
45 αιγοπρόβατα, 33 αμνοερίφια και 270 μελισσοσμήνη, για τις οποίες το έργο των 
εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων, της οριστικοποίησής του 

πορίσματος και της επεξεργασίας των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, ακολουθεί η 

καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει την ΔΚ/Ε και 
έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αυτήν.  

Επισημαίνεται ότι από το προαναφερόμενο αίτιο ζημιές υπήρξαν και σε φυτικό 
κεφάλαιο (πολυετείς μηδικές και δενδρώδεις καλλιέργειες) για τις οποίες το έργο των 
καταγραφών είναι σε εξέλιξη. Στην συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα 
ακολουθήσει η ένταξη τους σε πρόγραμμα του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.). Οι αντίστοιχες ενισχύσεις, θα καταβληθούν στους δικαιούχους 
παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και το Υπουργείο Οικονομικών και 
οπωσδήποτε μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης-αντικατάστασης των ζημιών. 
Σημειώνεται ότι η ζημιωθείσα έκταση υπολογίζεται σε 22.000 στρέμματα. 

Στο πλευρό των παραγωγών του Έβρου και της Ροδόπης, βρέθηκε, από πρώτη 
στιγμή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός που 
επικοινώνησε άμεσα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. 
Χρήστο Μέτιο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη του φαινομένου. Την Τετάρτη 13 
Ιανουαρίου 2021, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος 
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Λιβανός, είχε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο και 
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ και αποφασίστηκαν τα εξής: 

α) Οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και προσδιορισμός των πληττομένων 
καλλιεργειών, υφιστάμενων υποδομών και αποθηκευμένων προϊόντων με τη 
συνεργασία υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και 
ΕΛ.Γ.Α. 

β) Κινητοποίηση του μηχανισμού του ΕΛ.Γ.Α. για την άμεση καταγραφή των 
επιπτώσεων των ισχυρών βροχοπτώσεων και των ζημιών τις οποίες προκάλεσαν στο 
φυτικό και ζωικό κεφάλαιο των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης. Ο κ. Λιβανός έδωσε 
εντολή να καταβληθούν αποζημιώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός του ΕΛ.Γ.Α. και να 
αποζημιωθούν οι παραγωγοί το συντομότερο. 

γ) Αντιστοίχως θα αποζημιωθούν  μέσω των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 
περιπτώσεις ζημιών σε αποθηκευμένα προϊόντα και εγκαταστάσεις υποδομών. 

Ο ΕΛ.Γ.Α καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι αποζημιώσεις -εφ’ όσον είναι εφικτό- 
να αποδίδονται στους δικαιούχους σε έγκαιρους χρόνους, τηρώντας τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 

Σχετικά με τις ζημιές σε υποδομές εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), από πλημμύρες ή άλλη αιτία που 
συνιστά ανωτέρα βία, δύναται να εξεταστεί η συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες 
αποκατάστασης των ζημιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 414/1976, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η δυνατότητα συμμετοχής του δημοσίου 
εξετάζεται κατ’ αρχήν  από την Περιφέρεια, με διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων 
από τον οικείο Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 
Σε περιπτώσεις αδυναμίας της Περιφέρειας, διερευνάται η σχετική δυνατότητα 
χρηματοδότησης  από την Δ/νσης Εγγείων βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων 
του ΥΠΑΑΤ, βάσει του Ν. 414/1976, κατόπιν αιτήματος από τους εποπτεύοντες 
φορείς των Ο.Ε.Β., το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
518/70350/04.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΝΜΛ4653ΠΓ-ΔΓΙ) εγκύκλιο. Σημειώνεται όμως ότι 
ο διαθέσιμος κατ’ έτος προϋπολογισμός για τον σκοπό αυτό είναι μικρός και 
καλύπτει συνήθως μικρό ποσοστό των δαπανών αποκατάστασης των ζημιών από 
πλημμύρες, μετά από γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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