
 

 

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     Μολάοι  4-2-2022 
 

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
               Δηλώσεις ζημιάς από παγετό της 26-1-2022 στην ΔΕ Μολάων 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 7-2-2022 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από 
τον ΠΑΓΕΤΟ της 26ης-1-2022, η οποία αφορά ζημιές στην ελαιοπαραγωγή, στα εσπεριδοειδή 
και τα κηπευτικά.  
Προσοχή!! Δηλώνονται τα παρακάτω είδη:  

Λαδολιές και όλα τα εσπεριδοειδή εκτός της ποικιλίας μανταρινιών ‘’Κλημεντίνη’’ λόγω 

λήξης της περιόδου κάλυψης. 

Επίσης δεν θα γίνονται δηλώσεις ζημίας για την ποικιλία πορτοκαλιών Βαλέντσια για τα 

οποία  εφόσον προκύψουν στο προσεχές διάστημα ενδείξεις ζημιάς, θα δοθεί σε 
μεταγενέστερο χρόνο διάστημα για υποβολή δηλώσεων. 

 
Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους 
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μόνο κατόπιν ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. 

Τηλέφωνα για ραντεβού: 

 Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μολάων, στο Δημαρχείο 
(Μολάοι), τηλ. 2732360525. Ανταποκριτής: Μαντζαβράκος Χριστόδουλος. 

 Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Συκέας, στο Δημαρχείο 
(Μολάοι), τηλ. 2732360531. Ανταποκριτής: Πριφτάκης Αναστάσιος. 

 Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης, στο 
Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360511. Ανταποκριτής: Λάγγης Ιωάννης. 

 Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Πακίων και Ελαίας στο 
Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360525, 2732360532 & 2722360531.  
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021,   

Β)  ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και 

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

Τα τέλη εκτίμησης  για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά (0,10 €) ανά δένδρο. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν:  μέχρι και την Παρασκευή 18-2-2022. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
1) Εάν ο ενδιαφερόμενος συγκομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο πριν πραγματοποιηθεί η 
εκτίμηση από  γεωπόνο του ΕΛΓΑ, για να γίνει η εκτίμηση οφείλει να αφήσει ασυγκόμιστα 
δέντρα «μάρτυρες» κατανεμημένα σε όλο το αγροτεμάχιο (ικανός αριθμός δένδρων).  
 

2)  Κατά την εκτίμηση θα πρέπει να προσκομισθούν τα επίσημα παραστατικά έκθλιψης 
ελαιολάδου στα οποία να αναφέρεται η παραγωγή υποβαθμισμένου λαδιού λόγω παγετού 
με τον αντίστοιχο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου. 


