Με ποιες προϋποθέσεις η χρηματοδότηση για την ακαρπία
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Απάντηση του Υπουργού σε αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Οι ζημιές από μειωμένη παραγωγή λόγω ακαρπίας υπάρχει δυνατότητα να
χρηματοδοτηθούν, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου σε αναφορά που είχαν καταθέσει οι βουλευτές
Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος.
Με την αναφορά, που είχαν καταθέσει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι δύο
βουλευτές, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες ζητούσαν να καταγραφούν από τον ΕΛΓΑ και να
αποζημιωθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί λόγω ακαρπίας οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών
σε περιοχές του δήμου Αγρινίου, κάτι όμως που δεν προβλέπεται από τον ισχύοντα
Κανονισμό του ΕΛΓΑ. Όπως αναφέρει σχετικά ο υπουργός, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου
3877/2010, οι ζημιές που ενδεχομένως παρατηρούνται στις καλλιέργειες από ακαρπία δεν
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, αλλά μόνον οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη
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παραγωγή των καλλιεργειών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους όπως η
βροχόπτωση, ο παγετός, το χαλάζι, κλπ.
Νέοι κίνδυνοι μπορούν να ενταχθούν στους Κανονισμούς του ΕΛΓΑ σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο προαναφερθείς νόμος 3877/2010. Και συγκεκριμένα, πρέπει να
προηγηθεί εκπόνηση επιστημονικής μελέτης, να διενεργηθεί αναλογιστική μελέτη στην
οποία εκτός των άλλων θα καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της,
και να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα καθορίζει τον χρόνο έναρξης και τους όρους κάλυψης των
νέων κινδύνων. Στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισμού του, ο ΕΛΓΑ έχει δώσει μέσω της
ιστοσελίδας του τη δυνατότητα να κατατεθούν σχετικές προτάσεις από παραγωγούς,
φορείς, ομάδες και συνεταιρισμούς.
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο υπουργός στην απάντησή του, οι ζημιές από μειωμένη παραγωγή
λόγω ακαρπίας μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, όπου
εντάσσονται οι ζημιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι θεομηνίες, οι ακραίες δυσμενείς συνθήκες
και οι ασθένειες. Προκειμένου οι παραγωγοί να τύχουν της ενίσχυσης αυτής, που θα
αντισταθμίζει την απώλεια παραγωγής τους, θα πρέπει:
1. Η παραγωγή του έτους ζημίας να έχει ζημιωθεί κατά καλλιέργεια, σε επίπεδο νομού, σε
ποσοστό 30% και άνω σε σχέση με τη μέση απόδοση των τριών προηγούμενων ετών, με
βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας που συλλέγονται από τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
2. Να τεκμηριώνεται επιστημονικά, από επιτροπή που ορίζεται από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς
καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμού πολλών.
3. Τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να τεκμηριώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών
συνθηκών ως δυσμενών.
4. Να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
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