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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραμμένο) 
 
 
 
 

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-2124524 
 

 Αθήνα   25/4/2019 
 Αριθµ. Πρωτ.: 269/59081 

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 
ΘΕΜΑ:              «Οφειλές ΤΟΕΒ προς ∆ΕΗ» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  6601/21-3-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Χ. 
Κεφαλίδου, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Τζελέπης, Γ. Αρβανιτίδης, Αχµέτ Ιλχάν, Λ. 
Γρηγοράκος, ∆. Κρεµαστινός, Ο. Κωνσταντινόπουλος, ∆. Κωνσταντόπουλος, 
Α. Λοβέρδος, Ι. Μανιάτης, Κ. Μπαργιώτας, Θ. Παπαθεοδώρου, Κ. 
Σκανδαλίδης και Ε. Χριστοφιλοπούλου, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις άµεσα καλυπτόµενες ασφαλιστικά ζηµιές που προξενήθηκαν κατά 
την καλλιεργητική περίοδο του έτους 2018 από διάφορα καιρικά φαινόµενα, 
σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει, µέχρι στιγµής, καταβάλει στους δικαιούχους 
παραγωγούς αποζηµιώσεις ύψους 74.425.000 ευρώ περίπου. 
 
Στον σχεδιασµό του Οργανισµού είναι οι πληρωµές να πραγµατοποιούνται κάθε 
µήνα, ώστε, µέχρι τους µήνες Ιούνιο-Ιούλιο του έτους 2019, να έχουν εκκαθαριστεί 
οι ζηµιές του έτους 2018 ως προς το σηµαντικότερο και µεγαλύτερο µέρος αυτών. 
 
Όσον αφορά στις ζηµιές που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειµώνα του 2019 
και µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2019, οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισµό 
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (πληµµύρες, ανεµοθύελλες κ.λπ.), 
επισηµαίνεται ότι η διενέργεια των εκτιµήσεων των εν λόγω ζηµιών έχει ξεκινήσει σε  
όλα τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα του ΕΛ.Γ.Α. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις, οι 
εκτιµήσεις στις καλλιέργειες έχουν ολοκληρωθεί και συνεχίζονται και για τις 
υπόλοιπες. 
 
Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει προβεί 
στη στελέχωση των Περιφερειακών του Υποκαταστηµάτων µε εποχικό γεωτεχνικό 
προσωπικό, έως οκτάµηνης απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(µέσω ΑΣΕΠ).  
 

Σελίδες απάντησης: 3  

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Μετά την ολοκλήρωση των εκτιµήσεων, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα 
ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά 
ενήµερους παραγωγούς.  

 
Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., 
σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την 
κείµενη νοµοθεσία ως εξής: 

 Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες 
επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. 

 Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις. 
 Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο 

αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου 
χρόνου. 

 Κοινοποιούνται τα πορίσµατα. 
 Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν 

υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον 
ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισµός 
καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από 
τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 
αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι 
εκκαθαρίσεις των ζηµιών πραγµατοποιούνται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 
 
Όσον αφορά στη ρύθµιση των χρεών των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων 
Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β.) προς τη ∆ΕΗ, σηµειώνεται ότι το εν λόγω θέµα 
δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
(ΥΠΑΑΤ), καθώς αποτελεί, καταρχήν, ζήτηµα συµφωνίας µεταξύ των δύο 
εµπλεκόµενων φορέων [Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και ∆ΕΗ]. 
Γενικότερα, το πρόβληµα των αυξηµένων χρεών ορισµένων Ο.Ε.Β. προς τη ∆ΕΗ 
οφείλεται κυρίως στη µειωµένη εισπραξιµότητα των εισφορών των µελών προς τους 
Ο.Ε.Β. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα, προωθήθηκε νοµοθετική 
διάταξη [άρθρο 66 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101/12-6-2018)], µε την οποία επιλύεται 
σειρά θεµάτων που αφορά στα έργα και στους Ο.Ε.Β. Μεταξύ άλλων, µε την εν λόγω 
διάταξη αφενός καθιερώνεται ένα πιο αποτελεσµατικό πλαίσιο είσπραξης των 
οφειλών των παραγωγών προς τους Ο.Ε.Β. για την εύρυθµη λειτουργία τους και για 
την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τα µέλη τους, αφετέρου παρέχονται 
δυνατότητες ρύθµισης των χρεών των παραγωγών – µελών προς τους Ο.Ε.Β., ώστε να 
διευκολυνθεί η αποπληρωµή τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα, διασφαλίζοντας τη 
βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 
 
Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας, σηµειώνεται ότι 
το ΥΠΑΑΤ προγραµµατίζει την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και την εκπόνηση 
των Μελετών τους. Τα έργα αυτά αφορούν, µεταξύ άλλων, και στη βελτίωση 
υφιστάµενων εγγειοβελτιωτικών υποδοµών, ενώ χρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς 
ή και εθνικούς πόρους. Με δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση της χώρας, το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του ΥΠΑΑΤ: 

 σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισµένους πόρους, οι οποίοι 
αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων 
ετών και 

 σε ό,τι αφορά στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του και, ειδικότερα, στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, µέχρι και τις 
30/11/2018 ήταν ανοικτή η πρόσκληση του Μέτρου 4.3.1 «Υποδοµές εγγείων 
βελτιώσεων». Η πρόσκληση αυτή αφορούσε σε µεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, 
προϋπολογισµού >2,2 εκατ. ευρώ έκαστο. Εντός του έτους 2019 αναµένονται οι 
εντάξεις σηµαντικού αριθµού µεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων.  
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Σηµειώνεται ότι, ήδη, η ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων 
του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και τους Ο.Ε.Β., έχει προτείνει 
αρκετά έργα µε αντικείµενο τον εκσυγχρονισµό των απαρχαιωµένων αρδευτικών 
δικτύων, αλλά και τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των Ο.Ε.Β., καθώς έχει 
προωθήσει αιτήµατα κατασκευαστικού περιεχοµένου, αλλά και προµήθειας 
σύγχρονων και αυτόµατων συστηµάτων εξοικονόµησης νερού και ενέργειας σε 
υφιστάµενους Ο.Ε.Β. Επιπλέον, έχουν προωθηθεί και αιτήµατα για την προµήθεια 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων που έχουν ως στόχο τη µείωση της δαπάνης της 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Η µηχανογράφηση και εν γένει ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας ενός Ο.Ε.Β. 
αποτελούν αρµοδιότητες του ίδιου του Οργανισµού προσαρµοζόµενου στις 
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, σύµφωνα και µε τη φύση του ίδιου του 
εγγειοβελτιωτικού έργου που διοικεί. 
 
Αναφέρεται ότι το ΥΠΑΑΤ προέβη στην έκδοση σχετικών διατάξεων νόµων 
(ν.4456/2017, ν.4546/2018), προκειµένου να αρθούν χρόνια προβλήµατα των 
Ο.Ε.Β. και, ταυτόχρονα, να προσαρµοστούν οι Ο.Ε.Β. στις ανάγκες της σηµερινής 
εποχής.  
 
     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 
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