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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Γεωργαντάς: Πρώτη φορά αποζημιώσεις σε τέσσερις μήνες μετά την καταστροφή 

Προκαταβολή έως 60% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης θα δοθεί στους πληγέντες από τον 

παγετό του Ιανουαρίου του 2022, δηλαδή μόλις τέσσερις μήνες μετά την καταστροφή, από 

τον ΕΛΓΑ, ανακοίνωσε ο ΥπΑΑΤ, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, απαντώντας σε Ερώτηση του 

βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, κ. Ανδρέα Πουλά.  

Για να δοθεί η αποζημίωση κατετέθη τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό, 

με στόχο να καταβάλει προκαταβολές εντός του Μαΐου.  Στη συνέχεια έως  30 Ιουνίου, 

αναμένονται τα πλήρη πορίσματα των εξατομικευμένων ελέγχων για να ακολουθήσει η 

εξόφληση. 

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εκτιμήσεις αυξάνεται το ποσό 

των αποζημιώσεων των εκτιμητών από 2.400 € σε 4.800 €. και τους δίνεται η δυνατότητα 

εργασίας και το Σαββατοκύριακο.  

20 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις σε προανθικό στάδιο 

Τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ, για ζημιές που υπέστησαν 

δενδρώδεις καλλιέργειες (κερασιές και βυσσινιές) σε προανθικό στάδιο, τόνισε ο ΥπΑΑΤ, κ. 

Γιώργος Γεωργαντάς, απαντώντας σε Ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ, κ. Ιλχάν 

Μεχμέτ. 

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στις επόμενες ημέρες ύστερα από την ψήφιση σχετικής 

τροπολογίας, καθώς θα δοθούν ad-hoc, αφού δεν προβλέπονται από τον κανονισμό του 

ΕΛΓΑ. 

Αποζημιώσεις σε προανθικό στάδιο, όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, δίνονται για πρώτη φορά, 

ενώ απαντώντας σε ερώτηση για άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, είπε ότι θα δοθούν 

αποζημιώσεις μέσω ΚΟΕ. 
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Ρύθμιση για να εγγραφούν στα ΜΑΕ και οι μη εγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι ώστε να 

λάβουν ενίσχυση για ζωοτροφές 

Το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με το υπ. Οικονομικών θα φέρουν ρύθμιση ώστε να μπορέσουν να 

εγγραφούν στα Μητρώα Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και οι κτηνοτρόφοι που δεν ήταν 

εγγεγραμμένοι, με σκοπό να πληρωθούν την ενίσχυση του 2% επί του τζίρου για τις 

ζωοτροφές. 

Όπως είπε ο ΥπΑΑΤ, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, απαντώντας σε Ερώτηση της βουλευτού του 

ΚΙΝΑΛ, κ. Ευαγγελίας Λιακούλη, ήδη έχουν πληρωθεί 39 εκατ. ευρώ ενώ με τη ρύθμιση που 

θα γίνει για όσους δεν έχουν εγγραφεί στο ΜΑΕ, θα πληρωθούν επί πλέον 10 εκατ. ευρώ. 

Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχει λάβει η 

κυβέρνηση, λόγω του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί διεθνώς από την αύξηση των 

ζωοτροφών, ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης. 

Τέλος ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταρρύθμιση μέσω της οποίας οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 

γίνονται πλέον, για πρώτη φορά, στο gov.gr, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η  διαφάνεια και η 

αξιοπιστία, καθώς το κράτος έχει τον έλεγχο της διαδικασίας των δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

ενός Οργανισμού που ετησίως δίνει στους αγρότες ενισχύσεις ύψους 2,2 δις ευρώ. 

 

 

 
 


