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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 7,3 εκατ. € - Ένταξη της ακαρπίας 
της ελιάς στο Πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2013

Με αφορμή την πληρωμή αποζημιώσεων που θα προβεί σήμερα ο ΕΛΓΑ σε
 5.686 παραγωγών αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού
 κεφαλαίου ύψους 7,3 εκατ. Ευρώ από διάφορα αίτια (Παράρτημα 1) ο
 Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης
 μετά:

τη διαμόρφωση της εικόνας της εξέλιξης της παραγωγής ελιάς και
 ελαιολάδου 2013 στις διάφορες περιοχές της χώρας
καθώς και τα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμής στη διάθεσή της η
 επιστημονική επιτροπή για τη μελέτη της ακαρπίας που σημειώθηκε
 την τρέχουσα χρονιά

έδωσε εντολή στον ΕΛΓΑ να προετοιμασθεί ώστε να συμπεριλάβει και το θέμα της ακαρπίας της ελιάς στο ετήσιο
 πρόγραμμα που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση για τις ζημιές του 2013 (ανεμοθύελλες κ.λ.π.).
 Μετά την έγκρισή του από την ΕΕ να αποζημιωθούν οι παραγωγοί που υπέστησαν σημαντική μείωση του εισοδήματος
 τους ένεκα αυτού του φαινόμενου.

Η κυβερνητική αυτή ενέργεια γίνεται μετά από συνεννόηση με τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και την
 εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων ώστε μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβληθούν οι
 αποζημιώσεις με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στους ζημιωθέντες αγρότες.

Με αφορμή την εντολή ένταξης της ακαρπίας της ελιάς στο Πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2013, ο Υπουργός Αγροτικής
 Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στόχος αυτής της ενέργειας
 είναι η στήριξη των ζημιωθέντων ελαιοκαλλιεργητών ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις διαδικασίες
 παραγωγής τους και το ελληνικό ελαιόλαδο και η ελληνική ελιά να συνεχίσουν να είναι τα προϊόντα που στηρίζουν την
 ελληνική οικονομία, την απασχόληση και τις ελληνικές εξαγωγές. Ο στόχος αυτός μας αυτός υπηρετείται και με άλλες
 δράσεις όπως:

το Μέτρο 123 Α για την υποστήριξη των μεταποιητικών μονάδων που χρησιμοποιούν καινοτόμες διαδικασίες
 παραγωγής για να στηρίξουμε τη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου,
τα προγράμματα εκπαίδευσης των ελαιοτριβέων που θα θέσει σε εφαρμογή ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα
αλλά και η τήρηση βιβλίων και στοιχείων στις συναλλαγές για την παραγωγή του ελαιολάδου και τη διακίνησή
 του που θα βοηθήσουν περαιτέρω στην εξυγίανση του όλου συστήματος και στη βελτίωση της ποιότητας του
 ελληνικού ελαιολάδου.»

Παράρτημα Ι

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.686 δικαιούχων
 παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών κυρίως για το έτος
 2013. Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια,
 σιτηρά και σανοδοτικά φυτά, και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Αναλυτικά η κατανομή των
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 ποσών ανά Νομό είναι η εξής:

Νομός Ποσό σε  €

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30.405

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 118.912

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 363.469

ΑΡΤΗΣ 22.125

ΑΤΤΙΚΗΣ 28.344

ΑΧΑΙΑΣ 305.973

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 546.133

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 95.545

ΔΡΑΜΑΣ 53.619

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23.714

ΕΒΡΟΥ 275.965

ΕΥΒΟΙΑΣ 253.882

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9.201

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6.286

ΗΛΕΙΑΣ 8.698

ΗΜΑΘΙΑΣ 263.832

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.779.955
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6.076

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 94.088

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.690

ΚΑΒΑΛΑΣ 418.471

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 22.195

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11.854

ΚΙΛΚΙΣ 53.644

ΚΟΖΑΝΗΣ 85.033

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 119.738

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27.222

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13.119

ΛΑΡΙΣΗΣ 256.426

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.408

ΛΕΣΒΟΥ (Ν. ΛΗΜΝΟΣ) 388.218

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 75.540

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 120.349

ΞΑΝΘΗΣ 40.426

ΠΕΛΛΗΣ 522.056

ΠΙΕΡΙΑΣ 120.781
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ΠΡΕΒΕΖΗΣ 52.820

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 19.173

ΡΟΔΟΠΗΣ 14.300

ΣΑΜΟΥ 217.759

ΣΕΡΡΩΝ 44.772

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20.048

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 138.624

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 14.956

ΦΩΚΙΔΟΣ 6.051

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 135.516

ΧΑΝΙΩΝ 76.739

ΧΙΟΥ 4.270
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