
                ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ         
                

                       Ανακοίνωση για δηλώσεις ζημιάς ΕΛ.Γ.Α.                                                                  

 
         Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των συνεχόμενων παγετών, η προθεσμία για την υποβολή 

δήλωσης ζημιάς προς τον ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ε. Μολάων & Ασωπού για : 

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ & ΠΑΓΕΤΟ της 29
ης

 & 30
ης

 Δεκεμβρίου 2016 

παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017. 

 

 

Κατά την εκτιμητική διαδικασία θα ληφθούν υπόψη όλες οι ζημιές που προκλήθηκαν 
από τους συνεχόμενους παγετούς, μέχρι την ημέρα του ελέγχου. 

 

  Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  

ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν ,  μπορούν 

να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές Ε.Λ.Γ.Α. του Δήμου ,      

Για τις Τ.Κ. Πακίων & Ελαίας οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβληθούν στους λοιπούς 

ανταποκριτές της Δημοτικής Ενότητας Μολάων. 
 

  ΠΡΟΣΟΧΗ!   Για τα είδη που δηλώνονται για παγετό πρέπει υποχρεωτικά να 
μένει ασυγκόμιστο ως ‘’μάρτυρας’’ 1 δέντρο ανά 20 σε κάθε αγροτεμάχιο.  

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μάρτυρας, θα πρέπει κατά τον έλεγχο να 
προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Τιμολόγιο Π.Υ. ελαιουργείου περί 
παραγωγής ελαιολάδου για βιομηχανική χρήση, κλπ) 
 

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ: Αφορά μόνο μανταρίνια και πρώιμα πορτοκάλια 

ΠΑΓΕΤΟΣ: Αφορά ελιές και όλα τα εσπεριδοειδή. 
      

 

 Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :  
 
 

1. Σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α (Κ.Υ.Α. 309891/2010) για την 

λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς 

τον Ε.Λ.Γ.Α. για κάθε τμήμα που δηλώνεται.   
 

2. Ο Ε.Λ.Γ.Α. καλύπτει και αποζημιώνει μόνο άμεσες ζημιές που μειώνουν την 

παραγωγή , δηλαδή ζημιές στους καρπούς .   
 

3. Με την Κ.Υ.Α. 80/14270/31-1-2014 τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 31/1/2014 

έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής :  

 Καρποφόρα δέντρα:  0,10 € ανά δέντρο (μέχρι 100 δέντρα ανά στρ.) 

 Καρποφόρα δέντρα:  10 € ανά στρέμμα (για φύτευση άνω των 100 δέντρων ανά στρ.) 

 Αροτριαίες καλλιέργειες:  1 €  ανά στρέμμα.  

 Αμπέλια, κηπευτικά: 2 €  ανά στρέμμα.  

 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: 10 € ανά στρέμμα. 

 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς: 

 

     Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2016,   

     Β)  ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και 

     Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής) 

 
Εκ των ανταποκριτών ΕΛΓΑ 


