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1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.1. ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.

1.1.1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι ζημιές που προξενήθησαν στη φυτική παραγωγή κατά το έτος 2003  ήταν

πολύ αυξημένες σε σχέση με τις ζημιές περασμένων ετών. Σ’ αυτό συνετέλεσαν οι

παγετοί,  που  σημειώθηκαν  στις  αρχές  Φεβρουαρίου,  ζημιώνοντας  καλλιέργειες

εσπεριδοειδών στους Νομούς Αργολίδας και Άρτας  και σιτηρών σε Μακεδονία και

Θράκη  και  αργότερα  στο  διάστημα  15  Μαρτίου  –  15  Απριλίου,  ζημιώνοντας

καλλιέργειες  οπωροφόρων  δένδρων  και  αμπελιών  (μόνο  για  τις  ζημιές  αυτές

υπολογίζεται ότι τελικά θα καταβληθούν αποζημιώσεις που θα ξεπερνούν τα 280 εκ.

€).  

Αντίθετα  οι  ζημιές  που  προξενήθησαν  στη  φυτική  παραγωγή  από

χαλαζοπτώσεις ήταν, σε σύγκριση με άλλες χρονιές, σχετικά περιορισμένες, παρόλο

που όπου αυτές σημειώθηκαν ήταν ιδιαίτερα σοβαρές (Ν. Λάρισας, Ν. Τρικάλων, Ν.

Θεσ/νίκης, Ν. Πέλλας, Ν. Χαλκιδικής).

Οι  αποζημιώσεις  που  εκτιμάται  ότι  καταβλήθηκαν  για  τις  ζημιές  που

σημειώθηκαν  στη  φυτική  παραγωγή,  εντός  του  2003,  πλησίασαν  τα  360

εκατομμυρία Ευρώ, ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Οι δηλώσεις ζημιάς που υποβλήθησαν συνολικά, εντός του 2003, έφθασαν τις

256.128, αριθμός πολύ μεγαλύτερος του μέσου όρου της τριετίας 1999-2001, που

είναι 177.250. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο στο διάστημα 15 Μαρτίου – 15

Απριλίου 2003 υποβλήθησαν 102.500 δηλώσεις ζημιάς από παγετό.

Για τις εκτιμήσεις των ζημιών αυτών, εκτός από τους  μόνιμους γεωπόνους του

ΕΛ.Γ.Α, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1000 συμβασιούχοι γεωπόνοι εκτιμητές.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η κινητοποίηση της Υπηρεσίας υπήρξε άμεση, τόσο

για την έγκαιρη διενέργεια επισημάνσεων, όσο και στη συνέχεια για τη διενέργεια των

εκτιμήσεων σε χρόνο επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια,  ανάλογα με το βλαστικό της

στάδιο.

Στον  Πίνακα 1 γίνεται  ανάλυση κατά Νομό,  των αναγγελιών ζημιάς και  των

δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν εντός του 2003, του αριθμού των αναγγελιών

και των δηλώσεων ζημιάς που εκκαθαρίσθηκαν μέχρι τις  5-3-2004, του αριθμού των

3



αναγγελιών και δηλώσεων ζημιάς που υπολείπονται μέχρι την  τελική εκκαθάριση

των ζημιών έτους  2003,  του  ποσοστού των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων και  του

ύψους των - μέχρι τις 5-3-2004 - καταβληθεισών αποζημιώσεων.

Από τα Τμήματα Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων Φυτικού Τομέα ελέγχθηκαν,

εκκαθαρίσθηκαν και εστάλησαν στη Διεύθυνση Πληροφορικής, για έκδοση εντολών

και  επιταγών πληρωμής,  500.000 δηλώσεις  ζημιάς φυτικής παραγωγής των ετών

2002  και  2003,  που  περιελάμβαναν  1.500.000  πορίσματα  εκτίμησης.  Οι

αποζημιώσεις  που  καταβλήθησαν,  έφθασαν  το  συνολικό  ύψος  των  407.437.540

Ευρώ.

Από το Τμήμα Εκτιμήσεων Φυτικού Τομέα, καταχωρήθησαν 138.329 δηλώσεις

ζημιάς (το 39% του συνόλου), που περιελάμβαναν  415.000 πορίσματα εκτίμησης, σε

σύνολο  καταχωρημένων  εντός  του  έτους  2003,  354.202  δηλώσεων.  Επίσης

καταχωρήθηκαν περί τα 26.000 πορίσματα επανεκτίμησης.

Υπολογίσθηκαν  επίσης  και  καταχωρήθησαν  μηχανογραφικά  για  εκκαθάριση

2.800 διορθωτικές κινήσεις παραγωγών, που προέκυψαν κυρίως από εκκρεμότητες

συνολικών εκτιμήσεων ή λαθών κατά τη σύνταξη των πινάκων εκτίμησης.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί,  γίνεται σύγκριση του αριθμού των δηλώσεων

ζημιάς και των  πορισμάτων εκτίμησης που επεξεργάστηκε  η Διεύθυνση Εκτιμήσεων

& Αποζημιώσεων,  καθώς και  του  ύψους  των  αποζημιώσεων που  καταβλήθησαν

κατά τη διάρκεια των ετών 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003. 

Διάγραμμα  1. Σύγκριση  του  αριθμού  δηλώσεων  ζημιάς  και  των  πορισμάτων
εκτίμησης που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Εκτιμήσεων & Αποζημιώσεων και του
ύψους  των  αποζημιώσεων  που  καταβλήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  των  ετών  1999,
2000, 2001, 2002 και 2003. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αναγγελίες και δηλώσεις ζημιάς,  που υποβλήθηκαν μέσα στο 2003, αναγγελίες και δηλώσεις ζημιάς που εκκαθαρίσθηκαν μέχρι τις  5-3-2004, αναγγελίες και δηλώσεις 
ζημιάς που υπολείπονται μέχρι την  τελική εκκαθάριση των ζημιών έτους 2003,  ποσοστό των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων και το ύψος των μέχρι τις 5-3-2004  καταβληθεισών 
αποζημιώσεων.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΚ/ΘΕΙΣΕΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΚ/ΘΕΙΣΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΚΚ/ΘΕΙΣΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΒ/ΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 250 17.477 207 16.490 43 987 94,4% 10.042.648
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 141 4.628 93 4.008 48 620 86,6% 839.411

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 391 22.105 300 20.498 91 1.607 92,7% 10.882.059

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 212 3.178 180 2.925 32 253 92,0% 4.888.817
ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 224 2.707 202 2.620 22 87 96,8% 1.436.990
ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 165 2.282 112 798 53 1.484 35,0% 269.147

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

 601 8.167 494 6.343 107 1.824 77,7% 6.594.954

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 361 4.533 333 4.278 28 255 94,4% 3.003.353
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 230 7.178 214 7.108 16 70 99,0% 9.655.392
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 311 4.590 281 4.039 30 551 88,0% 1.618.595
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 585 9.339 531 8.985 54 354 96,2% 6.486.450
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 128 2.781 127 2.761 1 20 99,3% 3.151.732

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1.615 28.421 1.486 27.171 129 1.250 95,6% 23.915.523

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 400 8.402 390 8.221 10 181 97,8% 11.085.250
ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 293 3.823 292 3.815 1 8 99,8% 4.609.721
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 215 5.363 214 5.361 1 2 100,0% 9.784.647
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 222 4.098 221 4.097 1 1 100,0% 841.178

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

 1.130 21.686 1.113 21.486 17 200 99,1% 26.320.796

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 512 12.014 460 11.147 52 867 92,8% 9.120.865
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 251 3.424 223 3.272 28 152 95,6% 601.490
ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 279 3.296 229 2.969 50 327 90,1% 515.525
ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 174 4.172 162 4.094 12 78 98,1% 6.798.197

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

 1.216 22.907 979 19.209 237 3.698 83,9% 17.036.078



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΚ/ΘΕΙΣΕΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΚ/ΘΕΙΣΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΚΚ/ΘΕΙΣΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΒ/ΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 476 5.108 431 4.846 45 262 94,9% 1.218.914
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ 248 4.788 176 3.730 72 1.058 77,9% 8.125.093
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 160 1.152 100 832 60 320 72,2% 345.229
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 80 560 44 223 36 337 39,8% 149.766
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 42 922 39 919 3 3 99,7% 206.207

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 1.006 12.530 790 10.550 216 1.980 84,2% 10.045.208

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 543 6.469 474 6.071 69 398 93,8% 3.116.417

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 45 841 38 805 7 36 95,7% 310.029
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 42 556 37 502 5 54 90,3% 56.933

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 630 7.866 549 7.378 81 488 93,8% 3.483.380

ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 58 341 53 335 5 6 98,2% 347.321
ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 21 64 15 51 6 13 79,7% 11.093
ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 140 1.459 134 1.368 6 91 93,8% 162.887
ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 27 800 21 724 6 76 90,5% 99.885
ΑΘΗΝΑΣ ΧΙΟΥ 5 35 5 35 0 0 100,0% 33.531
ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΟΥ 6 64 4 60 2 4 93,8% 17.593
ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 56 906 51 863 5 43 95,3% 691.975
ΑΘΗΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 31 759 18 676 13 83 89,1% 76.287

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ

 344 4.428 301 4.112 43 316 92,9% 1.440.572

ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 506 7.444 455 7.103 51 341 95,4% 2.895.869
ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 227 2.853 220 2.792 7 61 97,9% 3.626.780
ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 613 8.023 519 7.102 94 921 88,5% 2.201.952
ΠΑΤΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 125 4.097 109 3.704 16 393 90,4% 500.824
ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 47 237 46 236 1 1 99,6% 25.986

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΠΑΤΡΑΣ

 1.518 22.654 1.349 20.937 169 1.717 92,4% 9.251.411
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΚ/ΘΕΙΣΕΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΚ/ΘΕΙΣΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΚΚ/ΘΕΙΣΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΒ/ΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 355 5.946 343 5.881 12 65 98,9% 970.551
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 4.561 177 4.340 33 221 95,2% 13.400.633
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 589 6.394 535 6.107 54 287 95,5% 3.253.835
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 351 9.221 272 8.418 79 803 91,3% 406.109

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 1.505 26.122 1.327 24.746 178 1.376 94,7% 18.031.127

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 306 6.253 226 4.889 80 1.364 78,2% 1.052.254
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 115 2.013 89 1.563 26 450 77,6% 1.633.204
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 72 400 53 366 19 34 91,5% 40.651
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 534 8.208 345 5.192 189 3.016 63,3% 3.448.702

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 1.027 16.874 713 12.010 314 4.864 71,2% 6.174.811

ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 365 4.517 320 3.336 45 1.181 73,9% 3.927.034
ΛΑΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11 84 7 57 4 27 67,9% 8.699
ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 301 2.908 260 2.320 41 588 79,8% 951.646

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ

 677 7.509 587 5.713 90 1.796 76,1% 4.887.379

ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 544 23.246 435 21.984 109 1.262 94,6% 77.718.764
ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 860 31.613 678 29.575 182 2.038 93,6% 86.731.278

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΤΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

 1.404 54.859 1.113 51.559 291 3.300 94,0% 164.450.042

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  13.064 256.128 11.101 231.712 1.963 24.416 90,5% 302.513.340
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1.1.2.  ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τα περιστατικά ζημιάς στο ζωικό κεφάλαιο  που σημειώθηκαν εντός του έτους

2003 παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το 2002. Ως γνωστόν, εντός του 2003

είχε  παρατηρηθεί  αύξηση  των  περιστατικών,  εξαιτίας  των  δυσμενών  καιρικών

συνθηκών  που  είχαν  επικράτησει  στην  αρχή  της  χρονιάς.  Εντός  του  2003

αναγγέλθηκαν  στον  ΕΛ.Γ.Α.  10.171  περιστατικά  ζημιάς,  για  τα  οποία  τελικώς

διατυπώθηκαν  8.164  πορίσματα  εκτίμησης.  Από  αυτά,   εντός  του  2003,

εκκαθαρίσθηκαν τα 7.743 (95%) και οι αποζημιώσεις που καταβλήθησαν ανήλθαν σε

4.210.600 € .

  Συνολικά  εντός  του  2003  ελέγχθηκαν  και  εστάλησαν  για  εκκαθάριση  9.582

πορίσματα ζημιάς ζωικού κεφαλαίου, που αφορούσαν τα έτη 2002 και 2003 , για τα

οποία και καταβλήθηκαν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 5.371.375 Ευρώ.

1.2. ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.

1.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROGY (Ακραία καιρικά φαινόμενα, που σημειώθηκαν κατά τη

περίοδο Νοεμβρίου 2001 - Ιανουαρίου 2002).

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του συγκεκριμένου προγράμματος, εντός του 2003:

 Ολοκληρώθηκε το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων σε όλη τη χώρα.

 Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των πινάκων με τα πορίσματα εκτίμησης 

 Διενεργήθηκαν οι επανεκτιμήσεις για το 80% των αιτήσεων επανεκτίμησης

 Ολοκληρώθηκε κατά 90%, ο διοικητικός έλεγχος για τις ενστάσεις διοικητικού

ελέγχου 

 Συνεχίζεται το έργο των ελέγχων αποκατάστασης  των ζημιών

 Συνεχίζεται η καταβολή των σχετικών οικονομικών ενισχύσεων 

Ειδικότερα, καταχωρήθησαν: 

 128.478 πορίσματα

 102.938 πρακτικά βεβαίωσης αποκατάστασης ζημιών

 1.150 τιμολόγια παγίου κεφαλαίου,

 62.384 μεταβολές και επανεκτιμήσεις, 



 ενώ εκκαθαρίσθηκαν 483.754 πορίσματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας, από την

ημερομηνία κοινοποίησης των πορισμάτων μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, ήταν :

 για το φυτικό κεφάλαιο, 35 ημέρες

 για την απώλεια ζωικής παραγωγής (γάλακτος), 24 ημέρες

 για το πάγιο κεφάλαιο, 22 ημέρες.

Στον Πίνακα 2 γίνεται ανάλυση κατά Νομό και κατά κατηγορία ενίσχυσης στο

φυτικό  κεφάλαιο  και  τη  φυτική  παραγωγή,  των  οικονομικών  ενισχύσεων  που

καταβλήθησαν σε δικαιούχους κατά το έτος 2003.

Στον  Πίνακα 3 γίνεται  ανάλυση κατά  Νομό και  κατά  κατηγορία στο  πάγιο

κεφάλαιο και τη ζωική παραγωγή, των οικονομικών ενισχύσεων που καταβλήθησαν

σε δικαιούχους κατά το έτος 2003.

Επίσης,  με  την  Εποπτεία  του  Τμήματος  Εκτιμήσεων  Ζωικού  Τομέα

εκκαθαρίστηκαν όλα τα πορίσματα  ζημιών αλιευτικής παραγωγής και καταβλήθηκαν

ενισχύσεις  σε  8  αλιευτικούς  συνεταιρισμούς  στους  Νομούς  Άρτας,  Πρεβέζης  και

Ξάνθης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οικονομικές ενισχύσεις, κατά Νομό και κατά κατηγορία ενίσχυσης στο φυτικό κεφάλαιο και
τη φυτική παραγωγή που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους κατά το έτος 2003.

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΌ  01/01/2003 ΕΩΣ 31/12/2003

Ανασύσταση 
(ΦΥΤΙΚΟ) (€)

Συμπλ. Ενίσχυση 
(ΦΥΤΙΚΟ) (€)

Απ. Παραγωγής 
(ΦΥΤΙΚΟ) (€)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 35.055,84 54.460,42 25.096,05
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 29.217,92 52.278,20 45.250,89
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 39.202,96 72.826,00 1.645,01
ΑΡΤΗΣ 79.051,83 135.799,02 31.544,93
ΑΤΤΙΚΗΣ 138.176,54 125.328,97 25.868,59
ΑΧΑΙΑΣ 20.634,37 40.089,10 76.347,26
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 861.757,04 1.262.154,00 642.742,98
ΔΡΑΜΑΣ 435.956,70 382.077,19 37.141,15
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 601,54 0,00 0,00
ΕΒΡΟΥ 6.204,27 10.344,40 0,00
ΕΥΒΟΙΑΣ 1.108.098,11 1.652.810,14 432.767,52
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6.239,01 8.808,91 3.234,68
ΗΜΑΘΙΑΣ 74.312,82 392.127,62 18.705.769,94
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 170.529,75 219.962,55 0,00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 726.344,00 863.517,14 352.642,40
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 629,50 703,59 281,33
ΚΑΒΑΛΑΣ 314.388,17 392.020,87 734.520,56
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 212.310,22 389.376,14 67.512,48
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,00 0,00 71.610,32
ΚΙΛΚΙΣ 144.356,03 73.247,62 23.227,70
ΚΟΖΑΝΗΣ 40.310,62 35.542,09 46.751,97
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9.936,87 24.027,92 10.936,06
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 356,68 1.311,91 0,00
ΛΑΡΙΣΗΣ 5.108.625,48 10.417.264,25 6.695.837,12
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7.182,76 8.283,69 364,33
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.502.515,99 4.850.839,77 2.473.287,47
ΞΑΝΘΗΣ 5.668,23 349,59 2.957,41
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 47.829,40 12.085,37 1.261,58
ΠΕΛΛΗΣ 116.913,85 197.927,57 11.725.166,16
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.395.047,52 2.035.545,86 2.179.635,96
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 581,29 972,70 753,64
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 171.137,13 216.974,08 5.176,74
ΡΟΔΟΠΗΣ 2.224,92 2.141,92 2.671,28
ΣΑΜΟΥ 3.134,93 5.329,20 0,00
ΣΕΡΡΩΝ 3.253.297,13 4.509.917,82 994.375,50
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 662.695,58 1.651.493,47 261.819,58
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5.840.315,35 8.834.188,59 4.556.145,32
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 781,80 813,23 65.699,41
ΦΩΚΙΔΟΣ 13.714,87 30.069,97 8.818,97
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 237.084,94 249.645,39 581.254,27
ΧΑΝΙΩΝ 2.102.290,37 2.803.966,94 23.634,95
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ΣΥΝΟΛΟ: 25.924.712,33 42.016.623,21 50.913.751,51
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 118.855.087,05

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Οικονομικές ενισχύσεις, κατά Νομό και κατά κατηγορία ενίσχυσης στο πάγιο κεφάλαιο και
τη ζωική παραγωγή που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους κατά το έτος 2003.

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ  01/01/2003 ΕΩΣ
31/12/2003 ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ  01/01/2003 
ΕΩΣ 31/12/2003

ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€) ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (€)

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 516,90 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 0,00
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0,00 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0,00
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0,00 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0,00
ΑΡΤΗΣ 0,00 ΑΡΤΗΣ 0,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 150.813,02 ΑΤΤΙΚΗΣ 9.309,35
ΑΧΑΙΑΣ 23.779,15 ΑΧΑΙΑΣ 0,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 77.464,70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17.906,15
ΔΡΑΜΑΣ 14.033,88 ΔΡΑΜΑΣ 0,00
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 50.000,00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 0,00
ΕΒΡΟΥ 74.568,43 ΕΒΡΟΥ 0,00
ΕΥΒΟΙΑΣ 97.286,83 ΕΥΒΟΙΑΣ 59.973,38
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4.686,27 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0,00
ΗΛΕΙΑΣ 18.448,03 ΗΛΕΙΑΣ 0,00
ΗΜΑΘΙΑΣ 599.160,54 ΗΜΑΘΙΑΣ 50.728,08
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.664,01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 340,77
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 94.055,35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,00
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,00
ΚΑΒΑΛΑΣ 20.712,59 ΚΑΒΑΛΑΣ 0,00
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 676.436,67 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 48.481,19
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 406,57 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.806,00
ΚΙΛΚΙΣ 38.409,83 ΚΙΛΚΙΣ 0,00
ΚΟΖΑΝΗΣ 27.542,26 ΚΟΖΑΝΗΣ 36.418,94
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26.003,32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,00
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.482,65 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0,00 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0,00
ΛΑΡΙΣΗΣ 684.256,25 ΛΑΡΙΣΗΣ 1.465.379,53
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,00 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,00
ΛΕΣΒΟΥ 54.620,72 ΛΕΣΒΟΥ 20.942,12
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1.583,65 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 0,00
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 179.166,33 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 253.540,80
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.236,61 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0,00
ΞΑΝΘΗΣ 1.790,72 ΞΑΝΘΗΣ 0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,00
ΠΕΛΛΗΣ 441.354,93 ΠΕΛΛΗΣ 303.713,95
ΠΙΕΡΙΑΣ 96.760,04 ΠΙΕΡΙΑΣ 0,00
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 12.880,87 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,00
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 147.779,59 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13.285,27
ΡΟΔΟΠΗΣ 4.693,23 ΡΟΔΟΠΗΣ 0,00
ΣΑΜΟΥ 57.422,23 ΣΑΜΟΥ 1.821,96
ΣΕΡΡΩΝ 198.974,95 ΣΕΡΡΩΝ 0,00
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 213.958,33 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 382.152,75
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 169.536,14 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 96.381,33
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 18.399,21 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 26.783,92
ΦΩΚΙΔΟΣ 10.491,54 ΦΩΚΙΔΟΣ 0,00
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18.070,39 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0,00
ΧΑΝΙΩΝ 85.999,81 ΧΑΝΙΩΝ 39.112,85
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 35.563,86 ΧΙΟΥ 3.239,04
ΣΥΝΟΛΟ: 4.459.010,40 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18.748,37

ΣΥΝΟΛΟ: 2.865.065,75

11



1.2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RAGBY

Για τις ζημιές που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στο φυτικό και

πάγιο  κεφάλαιο  και  στη  φυτική  παραγωγή,  κατά  το  διάστημα  Μαρτίου  2002  –

Μαρτίου 2003, υποβλήθηκε αίτημα στην  Commission για έγκριση νέου καθεστώτος

ενισχύσεων.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 63177 Αιτήσεις –Δηλώσεις ζημιάς σε όλη τη χώρα,

που ανά Υποκατάστημα έχουν ως εξής:

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 19602

ΚΑΒΑΛΑΣ 2658

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950

ΒΕΡΟΙΑΣ 5432

ΚΟΖΑΝΗΣ 1003

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 933

ΛΑΡΙΣΑΣ 2037

ΛΑΜΙΑΣ 2408

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1756

ΑΘΗΝΑΣ 6011

ΠΑΤΡΑΣ 6439

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6705

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6243

ΣΥΝΟΛΟ 63177

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι έχει ολοκληρωθεί ο  διοικητικός έλεγχος όλων

των αιτήσεων, όπως επίσης και το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων, ώστε με

την έγκριση του προγράμματος ο ΕΛ.Γ.Α. να είναι έτοιμος για την κοινοποίηση των

πορισμάτων και την καταβολή των σχετικών ενισχύσεων στους δικαιούχους.
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1.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η   Διεύθυνση  Εκτιμήσεων  και  Αποζημιώσεων,  εκτός  από  το  γενικότερο

συντονισμό  των  Υποκαταστημάτων  και  την  επίλυση  προβλημάτων  που

δημιουργήθησαν κατά το έργο των εκτιμήσεων των καλυπτομένων ασφαλιστικά από

τον  ΕΛΓΑ  ζημιών  και  των  ενισχυόμενων  ζημιών  (ΠΣΕΑ),  επιλήφθηκε  και  των

παρακάτω ενεργειών :

 Επεξεργάστηκε το Νέο Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού  Κεφαλαίου, ο οποίος

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1999/Β/31-12-2003 και ισχύει από 1-1-2004.

 Επεξεργάστηκε τη Δήλωση Εκτροφής για το έτος 2004 και σε συνεργασία με

τις συναρμόδιες Δ/νσεις του Υπ. Γεωργίας, εξέδωσε τη με αριθ. 282282/23-12-

2003 ΚΥΑ των Υπ.  Γεωργίας  και  Οικονομικών,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στο

ΦΕΚ  αρ. 1963/Β/31-12-2003.

 Συνέταξε  Τεχνικό  Δελτίο  και  Τριμηνιαία  Δελτία  Έργου/Υποέργων,  για  την

ένταξη του προγράμματος FROGY στο Γ΄ ΚΠΣ.

 Ενημέρωσε τα Υποκαταστήματα για τις μηχανογραφικές εφαρμογές ΕΛ.Γ.Α.

και ΠΣΕΑ , καθώς για τα προβλήματα διοικητικού ελέγχου.

 Συνεργάσθηκε με τη Δ/νση Πληροφορικής για τη λειτουργία της εφαρμογής

ΠΣΕΑ.

 Παρείχε  όλα  τα  απαιτούμενα  στοιχεία  για  την  αλληλογραφία  με  την

Commission

 Διοργάνωσε στις 20, 21 και 22/5/2003 σεμινάριο νέων εκτιμητών στο χώρο

ευθύνης  των  Υποκαταστημάτων  Βέροιας  και  Κοζάνης.  Το  σεμινάριο

παρακολούθησαν 50 γεωπόνοι εκτιμητές χωρίς προηγούμενη ή με ελάχιστη

εμπειρία  στο  εκτιμητικό  έργο,  από  τα  Υποκαταστήματα  Βέροιας,

Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας. 

 Συμμετείχε στην προεργασία του Οργανισμού για την εφαρμογή της Δήλωσης

Καλλιέργειας / Δήλωσης Εξουσιοδότησης και την πιλοτική εφαρμογή της Δ.Κ.

στην  καλλιέργεια  βαμβακιού.  Κατά  την  εφαρμογή  αυτή  συγκεντρώθηκαν

86.000  εντολές  εξουσιοδότησης  βαμβακοπαραγωγών  που  ελέγχθηκαν  και
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καταχωρήθηκαν μηχανογραφικά. Από τη διαδικασία αυτή εισπράχθηκαν ήδη

από τον Οργανισμό 16 εκατομμύρια €.

 Προχώρησε  στην  Ενιαία  κωδικοποίηση  ειδών  και  ποικιλιών,  στον

Προκαθορισμό  τιμών  και  στη  Διαφοροποίηση  Εισφοράς,  στο  πλαίσιο  της

διαμόρφωσης της νέας ασφαλιστικής πολιτικής του Οργανισμού.

 Συνέταξε  Κανονισμό  Κρατικών  Οικονομικών  Ενισχύσεων,  μετά  την  πλήρη

ανάληψη από τον ΕΛ.Γ.Α. του έργου ΠΣΕΑ.

 Ενέταξε το πρόγραμμα Κρατικών Ενισχύσεων Ν143/01 (FROGY) στο μέτρο

6.5 του ΔΕΠΑΑΑΥ.

 Υπέβαλε  στην  Ε.Ε.  προς  έγκριση  το  πρόγραμμα  Κρατικών  Ενισχύσεων

Ν249/03 (RAGBY), για ζημιές, μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.,

περιόδου Μαρτίου 2002 – Μαρτίου 2003. 
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2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2.1. Πρόγραμμα  Προστασίας  των  καλλιεργειών  από  τον  Παγετό  με

Αντιπαγετικούς Ανεμιστήρες και από το Χαλάζι με Αντιχαλαζικά Δίχτυα.

2.1.1. Στο  πλαίσιο  του  άρθρου  3  παράγρ.  1  του  Ν.  2342/95  «Περί  Ενεργητικής

Προστασίας  της  Γεωργικής,  Κτηνοτροφικής  και  Αλιευτικής  παραγωγής  και

άλλες διατάξεις», το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., με την αριθμ. 297/19-12-2003 Απόφασή

του  ενέκρινε,  για  το  έτος  2004,  το  πρόγραμμα  επιχορήγησης  των

συνεταιριστικών  και  άλλων  φορέων  των  αγροτών  και  των  φυσικών

προσώπων για την αγορά,  εγκατάσταση και  λειτουργία μέσων Ενεργητικής

Προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό και το χαλάζι. Με

την ίδια  απόφαση καθορίστηκαν τα  μέσα Ενεργητικής  Προστασίας  που θα

επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α., το ποσοστό επιχορήγησης στη συνολική αξία αγοράς

και εγκατάστασης των μέσων αυτών,  το ανώτατο ποσόν της επιχορήγησης

κατά μονάδα επιχορηγούμενου μέσου, οι περιοχές και οι καλλιέργειες που θα

προστατεύονται, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι υποχρεώσεις

των δικαιούχων και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων

αυτών,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  και  διαδικασία.  Ως

επιχορηγούμενα  μέσα  ενεργητικής  προστασίας  για  το  έτος  2004

καθορίστηκαν: α) ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας, β) το αντιχαλαζικό δίχτυ και γ)

η   μετατροπή  των  πετρελαιοκίνητων  ανεμιστήρων  ισχύος  150  HP,  που  ο

ΕΛ.Γ.Α.  είχε στο παρελθόν στην κατοχή του και έχει  πλέον μεταβιβάσει  σε

οργανωμένους φορείς, σε ηλεκτροκίνητους ισχύος 125 HP.

Η παραπάνω απόφαση προβλέπει το συνολικό ύψος επιχορήγησης, το οποίο

δεν  θα  υπερβεί  συνολικά  το  ποσόν  των  τριών  εκατομμυρίων  ΕΥΡΩ

(3.000.000 €).

2.1.2. Η υλοποίηση της αντίστοιχης περσινής σχετικής Απόφασης (306/19-12-2002)

είχε  ως  αποτέλεσμα  ο  ΕΛ.Γ.Α.  να  προβλέπεται  να  καταβάλει  στους

δικαιούχους:  α) το ποσόν των 429.698,75 €, για εγκατάσταση αντιπαγετικών

ανεμιστήρων  (ΠΙΝΑΚΑΣ  4),  β)  το  ποσόν  των  836.537,60  €,  για  την

εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών (ΠΙΝΑΚΑΣ 5).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Κατανομή αντιπαγετικών ανεμιστήρων που έχουν εγκριθεί για 
επιχορήγηση για το έτος 2003

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. Α/Μ ΕΓΚΡΙΣΗ (€)
ΑΡΤΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 1 7.747,80
ΑΡΤΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 2 13.911,00
ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1 6515,40
ΑΡΤΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ 1 10.565,40
ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2 13.030,80
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΙΔΕΑΣ 14 122.997,80
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 4 30.991,20
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 6 54.366,75
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 4 34.336,80
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6 47.367,60
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ 10 73.252,80
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 1 14.615,40
ΣΥΝΟΛΟ 52 429.998,75

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατανομή αντιχαλαζικών διχτυών που έχουν εγκριθεί για 
επιχορήγηση για το έτος 2003

ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΟΣΟ (€)
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

60

16,9

5,8

4

176,4

1,5

24,1

24,5

29,1

397,5

1448,8

24.600,00

6.929,00

2.482,40

1.712,00

74.671,20

642,00

10.314,80

14.025,00

12.454,80

119.970,40

576.736,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.188,6 836.537,60

2.2. Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό με τεχνητή

ομίχλη (Fog System)

Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει εγκαταστήσει το εν λόγω σύστημα, σε αγροτική περιοχή

του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ του Νομού Κοζάνης. Η ευθύνη της λειτουργίας, της
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συντήρησης  και  της  φύλαξης  του  συστήματος  έχει   αναληφθεί  από  τους

γεωργικούς συνεταιρισμούς της παραπάνω περιοχής.  

Την περίοδο 2003  λειτούργησε   στις παρακάτω ημερομηνίες:

27-3-2003 και  8-4-2003, συνολικά για δύο (2) περίπου ώρες, δεδομένου ότι

είχαν συντρέξει οι απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις ενεργοποίησής του.

Τεχνικοί του ΕΛ.Γ.Α. συνεργάστηκαν καθόλην τη διάρκεια του έτους με

αρμόδιους των παραπάνω συνεταιρισμών, προκειμένου να δρομολογηθούν

εργασίες  συντήρησης  και  αποκατάστασης  μικροβλαβών,  με  σκοπό  το

σύστημα πάντα να βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα λειτουργίας. Θα πρέπει να

σημειωθεί  ότι  το  σύστημα  υπέστη  σοβαρές  ζημιές  κατά  τη  διάρκεια  της

Άνοιξης,  εξαιτίας  της  ισχυρής  χιονόπτωσης  της  7  και  8  Απριλίου,  με

αποτέλεσμα  ένα  μικρό  τμήμα  του  να  βρίσκεται  ακόμα  και  σήμερα  εκτός

λειτουργίας. Δυστυχώς η παλαιότητα του συστήματος καθιστά δύσκολη την

αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών.

2.3. Πρόγραμμα  προστασίας  των καλλιεργειών από το  χαλάζι  με  εναέρια

μέσα (αεροπλάνα, μετεωρολογικά ραντάρ κ.λπ.)

Το πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια

μέσα, που προβλεπόταν να εφαρμοστεί το έτος 2003 στους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λαρίσης, Πιερίας και Θεσσαλονίκης, τελικά δεν

εφαρμόστηκε  εξαιτίας  της μεγάλης  καθυστέρησης που προκλήθηκε από το

χρόνο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διεθνούς διαγωνισμού, που είχε

προκηρύξει  ο ΕΛ.Γ.Α.  για τον σκοπό αυτό, έως την τελική έγκριση από το

Ελεγκτικό Συνέδριο του σχεδίου σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, παρά

το  γεγονός  ότι  ο  ΕΛ.Γ.Α.  είχε  ξεκινήσει  έγκαιρα  όλες  τις  απαραίτητες

διαδικασίες του διαγωνισμού ( Απρίλιος 2002 ). 

Τελικά  η  σχετική  σύμβαση  με  την  ανάδοχο  εταιρεία  Γενικών

Αεροπορικών Εφαρμογών 3Δ Α.Ε., που θα ισχύσει για τις περιόδους 2004-

2008,  υπογράφηκε  στις  αρχές  Αυγούστου  2003.  Η  σύμβαση  μεταξύ  των

άλλων προβλέπει τη διεύρυνση της έναρξης κάθε περιόδου εφαρμογής του

αντιχαλαζικού προγράμματος του ΕΛ.Γ.Α. κατά 15 ημέρες, (π.χ. για το έτος

2004 προβλέπεται  ημερομηνία έναρξης προγράμματος η 1-4-2004 αντί  της

15-4-2004). Κατά τα λοιπά διατηρήθησαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της

σχετικής προκήρυξης. Συνολικά το πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών
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από  το  χαλάζι  με  εναέρια  μέσα  θα  καλύψει  περίπου  4.700.000  στρ.  των

Νομών  Ημαθίας,  Πέλλας,  Τρικάλων,  Λάρισας,  Καρδίτσας,  Πιερίας  και

Θεσ/νίκης. 

2.4. Πρόγραμμα προστασίας  των καλλιεργειών από το χαλάζι  με  κανόνια

ηχοβολής

 Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Υπηρεσία μας, τόσο από τους φορείς οι

οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών

ηχοβολής όσο και  από το  αρμόδιο  προσωπικό του  ΕΛ.Γ.Α.,  προκύπτει  η

παρακάτω εικόνα λειτουργίας τους κατά την περίοδο 2003:

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ 6 ωρ. 40 λεπτά
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ 6 ωρ. 20 λεπτά
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 6 ωρ. 45 λεπτά
ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 0
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 5 ωρ. 30 λεπτά

 Μετά την επιτυχή αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος αυτοματισμού και

τηλεχειρισμού  της  λειτουργίας  τριών  αντιχαλαζικών  κανονιών  στο  Δήμο

Γαργαλιάνων του Ν. Ηλείας,  που η εταιρεία ¨n-topos¨  communication Α.Ε.

είχε  κατασκευάσει  για  λογαριασμό  του  ΕΛ.Γ.Α.,  υπογράφτηκε  σύμβαση

μεταξύ  του  ΕΛ.Γ.Α.  και  της  παραπάνω  εταιρείας  για  την  εγκατάσταση

αναλόγων  συστημάτων  και  στα  υπόλοιπα  77  αντιχαλαζικά  κανόνια  του

ΕΛ.Γ.Α. Το παραπάνω έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 2 Απριλίου

2004.

2.5. Αντιχαλαζική προστασία υαλόφρακτων θερμοκηπίων

Με την αριθμ. 248/3-11-2003 Απόφαση του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α., εγκρίθηκε

η  πραγματοποίηση  από  τον  ΕΛ.Γ.Α.  ενός  πιλοτικού  προγράμματος

προστασίας  υαλόφρακτων  θερμοκηπίων  από  το  χαλάζι,  στη  περιοχή

Τυμπακίου  του  Νομού Ηρακλείου,  με  τη  διαδικασία  της  αυτεπιστασίας.  Το

πιλοτικό  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  την  κατασκευή  και  εγκατάσταση  ενός

συστήματος  αντιχαλαζικού  διχτυού,  προσαρμοσμένου  στην  εξωτερική
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υποστύλωση ενός ή δύο υαλόφρακτων θερμοκηπίων στην αγροτική περιοχή

Τυμπακίου του Ν. Ηρακλείου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης δεκαπέντε

χιλιάδων ΕΥΡΩ (15.000  €).  Ήδη  ο  ΕΛ.Γ.Α.   σε  εφαρμογή  της  παραπάνω

Απόφασης έχει ζητήσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού

Ηρακλείου  να  του  υποδείξει  το  ταχύτερο  δυνατόν  ένα  ή  δύο  θερμοκήπια

συνολικής έκτασης το πολύ πέντε στρεμμάτων, προκειμένου να αρχίσει άμεσα

η υλοποίηση του προγράμματος.

2.6. Διαχείριση των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Υπουργείου

Γεωργίας από τον ΕΛΓΑ 

Έχει δρομολογηθεί και  αναμένεται σύντομα να ανατεθεί στον ΕΛ.Γ.Α.,

η  πλήρης  διαχείριση  όλων  των  Αυτόματων  Σταθμών  που  διαθέτει  το

Υπουργείο Γεωργίας και το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι,

εκτός των άλλων, η έγκαιρη έκδοση  ειδικών προγνώσεων που θα αφορούν

αποκλειστικά και μόνο τον  αγροτικό κόσμο της χώρας, με σκοπό την έγκαιρη

λήψη  των  κατάλληλων  μέτρων  για  την  αποφυγή  ή  τον  περιορισμό  των

δυσμενών  συνεπειών  που  προκαλούν  οι  διάφοροι  φυσικοί  κίνδυνοι  στις

καλλιέργειες.   

  

2.7. Ψηφιοποίηση χαρτών
Το  Τμήμα  Ενεργητικής  Προστασίας  προχώρησε  στη  δημιουργία

ολοκληρωμένης ψηφιακής βάσης  δεδομένων για όλα τα μέσα Ενεργητικής

Προστασίας που ο ΕΛ.Γ.Α. έχει μέχρι σήμερα εγκαταστήσει σε ολόκληρη τη

χώρα (αντιπαγετικοί ανεμιστήρες, αντιχαλαζικά κανόνια, αντιχαλαζικά δίχτυα)

όσο και για αυτά που θα εγκατασταθούν στο μέλλον. Η δημιουργία της βάσης

αυτής θα διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τόσο το έργο του ΕΛ.Γ.Α., όσο και

των  Αγροτικών  συνεταιρισμών  της  χώρας.  Στο  πλαίσιο  της  παραπάνω

δραστηριότητας ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση μια ψηφιακή βάση δεδομένων

για το Ν. Αργολίδας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αγ. Τριάδας, με αποτύπωση

των ήδη  εγκατεστημένων  αντιπαγετικών  ανεμιστήρων,  σε  ορθοφωτοχάρτες

που μας παρείχε το Υπ. Γεωργίας.
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3.     ΕΡΕΥΝΑ

3.1. Πρόγραμμα τηλεπισκόπησης

Ο  ΕΛ.Γ.Α.,  από  την  χρονική  περίοδο  1996-2002,  είχε  αναπτύξει  μια

συνεργασία  με  το  Εργαστήριο  Τηλεπισκόπησης  και  Γεωγραφικών  Συστημάτων

Πληροφοριών του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., με επιστημονικό υπεύθυνο τον

Καθηγητή κ. Ν. Συλλαίο.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν η χρήση των δορυφορικών απεικονίσεων

και  των  Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών,  στην  εκτίμηση  ζημιών  της

γεωργικής παραγωγής από ακραία φυσικά φαινόμενα, σε επιχειρησιακές εφαρμογές.

Για  να  αναπτυχθεί  στον  ΕΛ.Γ.Α.  η  απαραίτητη  υποδομή  σε  τεχνολογικό

εξοπλισμό και  σε εκπαιδευμένο προσωπικό, στον τομέα της Τηλεπισκόπησης και

Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών,  μετά  από  πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος προς όλο το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., δημιουργήθηκε μια ολιγομελής

ομάδα  υπαλλήλων  του  ΕΛ.Γ.Α.  που  ήδη  εκπαιδεύτηκε  στον  τομέα  αυτόν,  στο

αντίστοιχο  εργαστήριο  του  Α.Π.Θ,  με  Επιστημονικό  Υπεύθυνο  τον  Καθηγητή  κ.

Νικόλαο Συλλαίο. 

Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας 8 περίπου μηνών και ολοκληρώθηκε στο πρώτο

εξάμηνο του  2003. Στη συνέχεια η ομάδα αυτή με την επιστημονική καθοδήγηση του

κ. Συλλαίου, προχώρησε στην πραγματοποίηση πιλοτικών εφαρμογών της χρήσης

των  Γ.Σ.Π.  στις  εργασίες  εκτίμησης  των  ζημιών  και  των  αποζημιώσεων  των

γεωργικών  καλλιεργειών  από  τον  παγετό   της   8-4-2003,  σε  δυο  δημοτικά

διαμερίσματα του Δήμου Εξαπλατάνου της επαρχίας Αριδαίας του Ν. Πέλλας, ενώ

ήδη  προγραμματίζει  την  εφαρμογή  στο  άμεσο  μέλλον  και  άλλων  παρόμοιων

εφαρμογών.

3.2. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., με την υπ΄ αριθμ. 238/16-10-03 απόφασή του και μετά

από  ομόφωνη  πρόταση  της  Ειδικής  Επιτροπής  Αξιολόγησης,  όπως  αυτή

διατυπώθηκε  στο  πρακτικό  της,  ενέκρινε  τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού,  με

αντικείμενο  «τη  διερεύνηση  των  δυνατοτήτων  δημιουργίας  ενός  ολοκληρωμένου

συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων, για στήριξη της διαδικασίας λήψης

αποφάσεων του ΕΛ.Γ.Α.», που είχε επαναπροκηρυχθεί με την απόφαση 264/14-11-

02  του  Δ.Σ.  του  ΕΛ.Γ.Α..  Ως  γνωστόν  στόχος  του  διαγωνισμού  αυτού  ήταν  η

20



δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων, με

πιλοτική εφαρμογή στους Νομούς Ημαθίας & Πέλλας και η σχεδίαση και η ανάπτυξη

ψηφιακής  βάσης  χαρτογραφικών  δεδομένων,  σε  επίπεδο  χώρας,  με  χρήση

τεχνολογιών G.I.S, G.P.S, Ορθοφωτοχαρτών και Δορυφορικών εικόνων.

3.3. Αναπτυξιακή μελέτη αγροτικής παραγωγής του Δήμου Βελβεντού. 

Υλοποιήθηκε  η   αναπτυξιακή  μελέτη  της  αγροτικής  παραγωγής  του  Δήμου

Βελβεντού,  με  επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.  Μάττα Κωνσταντίνο,  του

Τομέα Αγροτικής Οικονομίας,  του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Ο  στόχος της

μελέτης ήταν η ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Βελβεντού μέσω της αγροτικής

παραγωγής.

Το αντικείμενο του έργου ήταν:

 Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή

και τις σχετικές  με αυτή δραστηριότητες,

 Η διαπίστωση και διατύπωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί 

της περιοχής και 

 Η διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης και 

μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής.

  

3.4.  Αναπτυξιακή  μελέτη  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  της

μηλοκαλλιέργειας στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου. 

Υλοποιήθηκε  η  αναπτυξιακή  μελέτη  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  της

μηλοκαλλιέργειας  στην  περιοχή  Ζαγοράς  Πηλίου,  από  το  Ινστιτούτο  Προστασίας

Φυτών Βόλου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Στόχος της μελέτης ήταν η βελτίωση της ποιότητας και

ανταγωνιστικότητας  των  παραγόμενων  μήλων.  Το  έργο  αυτό  περιελάμβανε  τις

παρακάτω επιμέρους μελέτες:

 Αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροκαρπίας των μήλων

 Αναδιάρθρωση της μηλοκαλλιέργειας στην περιοχή Ζαγοράς  Πηλίου

 Ολοκληρωμένη παραγωγή μήλων  

 Βιολογική παραγωγή μήλων

 Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων περιοχής Ζαγοράς Πηλίου.
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.1. Μέσα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης

4.1.1.  Σύνταξη κανόνων εκτίμησης των ζημιών (manuals)

Ολοκληρώθηκε η συγγραφή και η έκδοση των Εγχειριδίων Εκτιμητικής, των

ζημιών δέκα (10) εκ των κυριοτέρων καλλιεργειών που απασχολούν ασφαλιστικά τον

ΕΛ.Γ.Α. ήτοι: Χειμερινών σιτηρών, βαμβακιού, καπνού, πατάτας, τομάτας, αμπέλου,

ροδακινιάς, μηλιάς, εσπεριδοειδών και ελιάς. Τα εγχειρίδια αυτά που συντάχτηκαν

από Γεωτεχνικό Προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. περιλαμβάνουν τεχνικές οδηγίες και γενικά

πολύτιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  εκτίμησης  των  ζημιών   φυτικής

παραγωγής,  που  προκαλούνται  από   όλα  τα  ζημιογόνα  αίτια  που  καλύπτει

ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α.  

Τα  εγχειρίδια  αυτά  είναι  εμπλουτισμένα με  φωτογραφικές  απεικονίσεις  των

βλαστικών σταδίων και των συμπτωμάτων ζημιάς, προορίζονται δε, να αποτελέσουν

το απαραίτητο εργαλείο για την εκπαίδευση κυρίως των εποχικών εκτιμητών. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση των εγχειριδίων προβλέπονται να

είναι τα εξής: 

 Η ενιαιοποίηση του τρόπου διενέργειας των εκτιμήσεων σε όλη την Ελλάδα  

 Η διασφάλιση της ομοιογένειας των εκτιμήσεων και η επίτευξη μεγαλύτερης

αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας

 Η κάλυψη της όποιας πιθανής έλλειψης εμπειρίας των νέων  γεωπόνων, που

αποτελούν την πλειοψηφία των εποχικών εκτιμητών 

 Η διευκόλυνση των εκτιμητών στο έργο των εκτιμήσεων

 Η ανάπτυξη της δυνατότητας και στον ίδιο τον αγρότη να υπολογίζει  τη ζημιά

του και την αποζημίωση που δικαιούται

 Η παροχή  βοήθειας  στον  παραγωγό  ώστε  να  γνωρίζει  για  ποιες  ακριβώς

ζημιές αποζημιώνεται και να πείθεται  για το πόρισμα εκτίμησης.

 Η δημιουργία εκπαιδευτικής βάσης σε σεμινάρια κατάρτισης των Γεωπόνων

Εκτιμητών  και  η  δυνατότητα  εισαγωγής  των  εκτιμήσεων  των  ζημιών  των

γεωργικών καλλιεργειών από ακραία καιρικά φαινόμενα, ως διδασκόμενη ύλη,

στα γεωπονικά τμήματα των ΑΕΙ, μετά από συνεργασία με τις Διοικήσεις τους.
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4.1.2.  Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού

Εντός  του  2003  αρκετοί  υπάλληλοι  του  ΕΛ.Γ.Α.  συμμετείχαν  σε  διάφορα

επιμορφωτικά  σεμινάρια  -  συνέδρια,  όπως  αναλυτικά  γράφεται  στον  παρακάτω

Πίνακα  6.  Τα  σεμινάρια  –  συνέδρια  αυτά  ήταν  ενδιαφέροντος  του  Οργανισμού,

οργανώθηκαν τόσο στην χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό και το προσωπικό του

ΕΛ.Γ.Α.  που  συμμετείχε  σ’  αυτά,  ενημερώθηκε  σε  θέματα  που  άπτονται  των

δραστηριοτήτων του ΕΛ.Γ.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

TΟΠΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δύο (2) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ7 

Μετεωρολόγων

8ο Επιστημονικό συνέδριο της 

Τροποποίησης Καιρού

Καζαμπλάνκα - 

Μαρόκο

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ7 

Μετεωρολόγων

Hail Suppression Workshop South Dakota - ΗΠΑ

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ4 Διοικητικών - 

Οικονομικών

Προμήθειες Αθήνα

Τρεις (3) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων

Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα (GIS), Εκμάθηση 

Λογισμικού (ARC-INFO, ARC-

VIEW) και Σχεδίαση 

Εφαρμογών

Γ.Π.Α. - Αθήνα

Δύο (2) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων 

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ιχθυολόγων

Πρέβεζα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ4 Διοικητικών - 

Οικονομικών

Εσωτερικός έλεγχος εταιριών Αθήνα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων

Ζωική παραγωγή και 

αξιοποίηση φυσικών πόρων 

στις ορεινές Μεσογειακές 

περιοχές

Ιωάννινα

23



Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων και

ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Υδροβιολογίας

Βόλο

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων

Διεθνές Συμπόσιο Αγρίων 

Ζώων

Ιταλία

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ7 

Μετεωρολόγων

27ο Συνέδριο της Διεθνούς 

Ένωσης Ασφαλιστών Χαλάζης

Ελβετία

Δύο (2) χειριστές 

αεροσκαφών κλάδου ΔΕ4

Εκπαιδευτικές πτήσεις με α/φος 

SX_BNI

Αθήνα 

Δύο (2) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ7 

Μετεωρολόγων

Σεμινάριο Μετεωρολογίας και 

Υδρολογίας Radar

Γερμανία

Δύο (2) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ7 

Μετεωρολόγων

Καταιγίδες και πώς 

αποκαλύπτονται

Αθήνα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, 

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ6 Πληροφορικής,

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών - 

Λογιστικών

Η Γεωπληροφορική στη 

δημιουργία ενός 

Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος για

την υλοποίηση της Κοινοτικής 

Αγροτικής Πολιτικής

Αθήνα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων

Συναισθηματική Νοημοσύνη και 

Management

Χαλκιδική

Έξι (6) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων

21ο Πανελλήνιο συνέδριο της 

Οπωροκηπευτικών

Ιωάννινα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων

2ο Διήμερο Κτηνιατρικό 

Συνέδριο

Χανιά

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΔΕ3 Προσωπικού 

Η/Υ

Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας - 

Photoshop

Αθήνα

Τρεις (3) υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, 

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών - 

13ο Συνέδριο Ελλήνων Χρηστών

του Γεωγραφικού 

Πληροφοριακού Συστήματος 

Arc GIS

Θεσσαλονίκη
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Λογιστικών
Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ4 Διοικητικών - 

Οικονομικών

Φ.Π.Α. Αθήνα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ7 

Μετεωρολόγων

Measurments and solution 

workshop

Αυστρία

Δύο (2) χειριστές 

αεροσκαφών κλάδου ΔΕ4

1ο Συνέδριο ασφάλειας πτήσεων Αθήνα

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, 

Ένας (1) υπάλληλος του 

κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών - 

Λογιστικών

ArcView - ArcGIS Αθήνα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΑΝ: 43

Επίσης σε δύο υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων δόθηκε η άδεια να

παρακολουθήσουν  στο  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  ειδικά  προγράμματα

μεταπτυχιακών  σπουδών  με  τίτλο  «Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Ειδίκευσης  στις

Γεωπονικές Σπουδές».

Τέλος υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΛ.Γ.Α. και εκπρόσωποι του Δ.Σ. με την

υπ’ άριθμ. 259/12-11-2003 απόφασή  του, μετέβησαν στην Ισπανία, προκειμένου να

ενημερωθούν  για  τις  δραστηριότητες  της  ενεργητικής  προστασίας  που  ασκούνται

από  το  παραπάνω  κράτος  και  να  επισκεφθούν  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα

αντιχαλαζικής  προστασίας  με  γεννήτριες  εδάφους.  Το  πρόγραμμα  της  επίσκεψης

περιελάμβανε:

 Συνάντηση  με  τον  επιστημονικό  υπεύθυνο  του  προγράμματος  χαλαζικής

προστασίας της Ισπανίας

 Συνάντηση με την τοπική κυβέρνηση της περιφέρειας  Aragon στην πόλη της

Σαραγόσα

 Επί τόπου επίσκεψη σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν

γεννήτριες εδάφους

 Συνάντηση με εταιρίες παραγωγής γεννητριών εδάφους.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Διεύθυνση Πληροφορικής δραστηριοποιήθηκε στους παρακάτω τομείς:  

 Ανάλυσης και Προγραμματισμού

 Τεχνικής Υποστήριξης

 Επικοινωνίας και Πληροφόρησης

Στόχος της Δ/νσης Πληροφορικής ήταν η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, η

ανάπτυξη,  η  συντήρηση  και  αναβάθμιση των  εφαρμογών  που  υποστηρίζουν  τις

λειτουργίες του ΕΛ.Γ.Α.  καθώς και  του μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού. 

5.1. Λειτουργία και Υποστήριξη  Μηχανογραφικού – Δικτυακού Εξοπλισμού

& Εφαρμογών 

Μέσα  στο  2003 συνεχίστηκαν  οι  εργασίες  ένταξης,  παραμετροποίησης,

σύνδεσης  και  παρακολούθησης  της  καλής  λειτουργίας-συντήρησης  του

μηχανογραφικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:

 Προμήθεια τριών νέων Εξυπηρετητών (Servers), ήτοι ενός  WEB Application

Server και δύο Database Servers, 

 Ενοικίαση 60 Η/Υ για κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων

και της Κεντρικής Υπηρεσίας.

5.1.1.  Δικτυακός εξοπλισμός – Λειτουργία 

Κατά  το  2003,  στον  τομέα  της  λειτουργίας  του  δικτυακού  εξοπλισμού,

σημειώθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 Αύξηση  της  ταχύτητας  των  γραμμών  δεδομένων  Frame Relay στα

Υποκαταστήματα.

 Νέα  γραμμή  δεδομένων  Frame Relay εύρους  2  Mbps στην  Κεντρική

Υπηρεσία.

 Διαχείριση ιστοσελίδας ΕΛ.Γ.Α.

 Καθημερινή υποστήριξη του δικτύου υπολογιστών του ΕΛ.Γ.Α. σε Πανελλήνια

κλίμακα  (φροντίδα  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  τουλάχιστον  180  δικτυακών

υπολογιστών και τουλάχιστον 25 εκτυπωτών δικτυακών ή τοπικών).
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 Καθημερινός έλεγχος καλής λειτουργίας του  Terminal Server για εισαγωγή

στοιχείων στην επαρχία.

 Εποπτεία καθημερινά της καλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Δικτύου  WAN

(Frame Relay).

5.1.2. Επικοινωνία -  INTERNET

Η Δ/νση  Πληροφορικής  είχε  την  ευθύνη  της  διαχείρισης  παροχής  υπηρεσίας

Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τοπικό δίκτυο του ΕΛ.Γ.Α. 

Παράλληλα προχώρησε σε:

 Επέκταση  των  αδειών  χρήσης  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  έτσι  ώστε  να

καλυφθούν όλες οι νέες ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α. και ο καθημερινός έλεγχος καλής

λειτουργίας.

 Δημιουργία  DMZ με  mail και gateway servers σε  windows 2000  server για

προστασία  του  ΕΛ.Γ.Α.  από  Διαδικτυακές  επιθέσεις,  καθώς  επίσης  και

αναβάθμιση των παροχών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Διαδικτύου.

5.1.3. Ηλεκτρονική αλληλογραφία – FAX

Χρησιμοποίηση  του  ηλεκτρονικού εξοπλισμού  για  εσωτερική  και  εξωτερική

ηλεκτρονική  αλληλογραφία  (διακομιστής  αλληλογραφίας  Demetra), καθώς  και  ως

τηλεομοιότυπο-Fax για τη λήψη και την αποστολή εγγράφων. Η Δ/νση Πληροφορικής

κατά  το  2003  προέβη  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  αλλαγές  που  προέκυψαν  στον

Οργανισμό αφότου ενεργοποιήθηκε  ο νέος Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης

και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., αλλάζοντας ή χορηγώντας, όπου ήταν

απαραίτητο, νέες διευθύνσεις αλληλογραφίας.

5.1.4.   IP Τηλεφωνία 

Πραγματοποιήθηκε μελέτη αναμόρφωσης όλου του δικτύου (συσκευών και εύρους

γραμμών)  και  εισαγωγής  IP τηλεφωνίας  στο  δίκτυο  του  ΕΛ.Γ.Α.  με  το  μικρότερο

πιθανό κόστος και την μεγαλύτερη αξιοπιστία.
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5.1.5. Ασφάλεια  Δεδομένων 

Η  ασφάλεια  των  δεδομένων  εξασφαλίσθηκε  από  μία  σειρά  διαδικασιών

σημαντικότερες των οποίων ήσαν οι ακόλουθες :

 Αποτροπή απώλειας δεδομένων  με διαδικασίες καθημερινής αποθήκευσης

(backup). 

 Προστασία της βάσης δεδομένων από προσβολή από ιούς

 Πρόσβαση στο δίκτυο με κωδικό δικτύου

 Πρόσβαση σε κάθε εφαρμογή με κωδικό χρήστη

 Φύλαξη  των  ιστορικών  στοιχείων  σχετικά  με  τις  αλλαγές  που

πραγματοποιούνται.

Στελέχη  της  Δ/νσης  Πληροφορικής  ασχολήθηκαν  με  την  ασφάλεια  των

δεδομένων  ορίζοντας  τους  νέους  χρήστες  και  τους  κωδικούς  πρόσβασης  αυτών.

Καθημερινά, εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος  της  Δ/νσης  Πληροφορικής, τηρώντας

συγκεκριμένη διαδικασία, φροντίζει την καθημερινή αποθήκευση των δεδομένων της

βάσης του κεντρικού υπολογιστή (διαδικασίες backup). 

Στο πλαίσιο της ασφάλειας των δεδομένων κατά τη διάρκεια του έτους έγινε: 

 Επίσκεψη  σε  υποκαταστήματα  για  την  επιτόπου  επίλυση  δικτυακών

προβλημάτων,  καθαρισμό από ιούς και  επανεγκαταστάσεις εφαρμογών του

ΕΛ.Γ.Α.

 Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  ΝΟRΤΟΝ  Antivirus (προγράμματος

προστασίας από ιούς) στους νέους υπολογιστές του δικτύου του ΕΛΓΑ.

5.2. Μηχανογραφικές  Εφαρμογές  

Μέσα στο έτος 2003, υποστηρίχθηκαν οι παρακάτω εφαρμογές:

5.2.1.   Εφαρμογή Ασφάλισης Φυτικής   Παραγωγής & Ζωικού

Κεφαλαίου

Το  Υποσύστημα  της  Ασφάλισης  (Φυτική  Παραγωγή  &  Ζωικό  Κεφάλαιο)

υποστηρίχθηκε  καθόλη  τη  διάρκεια  του  έτους  2003 με  εργασίες  συντήρησης  της

εφαρμογής,  δημιουργίας  νέων εκτυπώσεων και   εκκαθάρισης  και  πληρωμής των

αποζημιώσεων με την έκδοση αποδεικτικών πληρωμής των αποζημιώσεων στους

δικαιούχους.
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      Αναβαθμίστηκε  η  λειτουργία  της  εφαρμογής που αφορά τις  επαναληπτικές

αποστολές των απορριφθέντων τραπεζικών εντολών.   

Η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  είχε την  ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  του

προγράμματος, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των ερωτημάτων και

εκτύπωσης  πινάκων  καθώς  και  των  αλλαγών  του  προγράμματος,  με  συνεχή

υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθηση της πορείας της.

5.2.2.  Εφαρμογή ΠΣΕΑ

Το  έτος  2003  λειτούργησε  παραγωγικά  η  εφαρμογή  ΠΣΕΑ και

πραγματοποιήθηκε  η  αναβάθμισή της   από την  ανάδοχο εταιρεία  ΑΥΞΟΤΕΚ.  Η

Δ/νση  Πληροφορικής,  στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  της  και  σύμφωνα  με

συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ανέλαβε:

 τον  προσδιορισμό  των  λειτουργικών  και  ποιοτικών  προδιαγραφών  και  νέων

απαιτήσεων της εφαρμογής

 τον έλεγχο της λειτουργικότητας της εφαρμογής

 την  υποβολή  παρατηρήσεων  -  σχολίων  –  προτάσεων  για  την  βελτίωση  της

εφαρμογής και την προσαρμογή στις ανάγκες του Οργανισμού

 τη δοκιμαστική λειτουργία (test) της εφαρμογής με test δεδομένα

 την επικοινωνία με τη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και με Οργανισμούς του

Υπ.Γεωργίας (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ), για την αποστολή και ανάγνωση αρχείων σε

ηλεκτρονική  μορφή,  τα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  δημιουργία

παραμετρικών αρχείων της εφαρμογής και την έκδοση στατιστικών πινάκων

 Πληρωμή ενισχύσεων μέσα από το πρόγραμμα ΠΣΕΑ

Η εφαρμογή ΠΣΕΑ κατά  το β’  εξάμηνο του  2003 ελέγχθηκε  στην

πληρωμή των ενισχύσεων στους δικαιούχους εκκαθαρίζοντας και τις

προκαταβολές.

5.2.3.  Εφαρμογή  Μισθοδοσία Προσωπικού ΕΛ.Γ.Α.

Στον   ΕΛ.Γ.Α.  λειτούργησε  παραγωγικά  για  το  έτος  2003 το  πακέτο

μισθοδοσίας  υπαλλήλων  του  Οργανισμού   υλοποιώντας  και  την  εκκαθάριση

οδοιπορικών.

Σκοπός της εφαρμογής ήταν η καταγραφή και εκκαθάριση των πάσης φύσεως

αμοιβών  των  απασχολουμένων  στην  ασφάλιση  της  φυτικής  παραγωγής  και  του
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ζωικού  κεφαλαίου  και  η  εξαγωγή  στατιστικών  στοιχείων  σχετικών  με  τη

δραστηριότητα αυτή.

Η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  είχε την  ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  του

προγράμματος, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των ερωτημάτων και

εκτύπωσης  πινάκων, καθώς  και  των  αλλαγών  του  προγράμματος,  με  συνεχή

υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθηση της πορείας της.

5.2.4.  Γενική Λογιστική 

Το έτος 2003, ο ΕΛ.Γ.Α. λειτούργησε παραγωγικά το  νέο πακέτο Γενικής Λογιστικής

που προμηθεύτηκε ο Οργανισμός από την εταιρεία Q&R.

Η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  είχε την  ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  του

προγράμματος, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των ερωτημάτων και

εκτύπωσης  πινάκων  καθώς  και  των  αλλαγών  του  προγράμματος,  με  συνεχή

υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθηση της πορείας της.

5.2.5. Πρωτόκολλο

Το ηλεκτρονικό  πρωτόκολλο λειτούργησε παραγωγικά  για  το  2003 για  την

Κεντρική Διοίκηση και τα Υποκαταστήματα.

Η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  είχε την  ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  του

προγράμματος, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των ερωτημάτων και

εκτύπωσης  πινάκων, καθώς  και  των  αλλαγών  του  προγράμματος,  με  συνεχή

υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθηση της πορείας της.

5.2.6.  Πρόγραμμα εκκαθάρισης αμοιβών Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α.

Σκοπός  της  εφαρμογής  είναι  η  παρακολούθηση  των  ανταποκριτών  του

ΕΛ.Γ.Α. και  των  μεταβολών  τους  καθώς  και  η  καταβολή  της  εξαμηνιαίας

αποζημίωσης σ' αυτούς.

Η  Δ/νση  Πληροφορικής, μετά  από  μηχανογραφική  μελέτη, ετοίμασε

προσωρινό  πρόγραμμα  για  την  εκκαθάριση  των  αμοιβών των  Ανταποκριτών  του

ΕΛ.Γ.Α. Με το πρόγραμμα αυτό, πληρώθηκαν οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α για τις

εργασίες  που  προσέφεραν  το  2ο εξάμηνο  2002 και  το  1ο εξάμηνο  2003, ενώ

παράλληλα  εκδόθηκαν  και  απεστάλησαν  για  φορολογική  χρήση  οι  βεβαιώσεις

αποδοχών τους.
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5.2.7. Κίνητρο Απόδοσης 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της παραγωγικότητας των χρηστών για τη θέσπιση του

κινήτρου  απόδοσης  και  την  υπογραφή  της  ΕΣΣΕ-2002,  ετοιμάστηκαν  οι  ειδικές

εκτυπώσεις, οι  οποίες  παράγονται  από  τις εφαρμογές για  την  πληρωμή  των

υπαλλήλων που ασχολούνται με την εισαγωγή στοιχείων. 

5.3. Σχεδιασμός – ανάπτυξη – αναβάθμιση νέων εφαρμογών

5.3.1.  Ανάπτυξη Εφαρμογής για Δήλωση Καλλιέργειας Βαμβακιού έτους 2003

           και   Δήλωση Εκτροφής Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2004

Η  Δ/νση  Πληροφορικής  προχώρησε  στην  ανάπτυξη  νέας  εφαρμογής,

προκειμένου να υποστηρίξει τη Δήλωση Καλλιέργειας Βαμβακιού έτους 2003  και τη

Δήλωση  Εκτροφής Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2004 με τις παρακάτω λειτουργίες:

 Ανάγνωση, επεξεργασία και  μεταφορά  των αρχείων που έχουν δοθεί  από

διάφορους εξωτερικούς φορείς (ΟΣΔΕ, Δ/νση Κτηνιατρικής ,Υπ. Γεωργίας)

 Σύνδεση παραμετρικών αρχείων (Νομών, Δήμων / Κοινοτήτων, Καλλιεργειών,

Ζώων)  με τα αντίστοιχα κωδικολόγια του ΕΛ.Γ.Α.

 Υπολογισμός των ποσών ασφαλιστικής εισφοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της

δήλωσης καλλιέργειας/ εκτροφής

 Ετοιμασία μηχανογραφικού αρχείου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την

εκτύπωση των εντύπων δήλωσης καλλιέργειας/ εκτροφής

 Οριστικοποίηση των δηλώσεων καλλιέργειας/  εκτροφής  και  ενημέρωση της

εφαρμογής  για τον τρόπο είσπραξης της εισφοράς

 Οικονομική  παρακολούθηση  της  διαδικασίας  είσπραξης  της  ασφαλιστικής

εισφοράς είτε με απευθείας κατάθεση είτε με Πάγια εντολή εξουσιοδότησης 

 Δημιουργία μηχανογραφικού αρχείου με τους Αριθμούς Λογαριασμών και με

τα  ποσά  των  ασφαλιστικών  εισφορών  που  προκύπτουν  από  τη  δήλωση

καλλιέργειας, για αποστολή στην ΑΤΕ. 

 Επεξεργασία του αρχείου που επιστρέφει  από την ΑΤΕ με τα ονόματα των

παραγωγών  που  έχουν  πιστωθεί  οι  αντίστοιχοι  λογαριασμοί  για   σχετική

ενημέρωση του συστήματος
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5.3.2.   Αναβάθμιση εφαρμογής ΠΣΕΑ

Όσον αφορά στην εφαρμογή ΠΣΕΑ, έχουν προκύψει νέες απαιτήσεις οι οποίες

αφορούν σε:

 Αποκατάσταση Φυτικού Κεφαλαίου και Ζωικής Παραγωγής

 Εφαρμογή  προγράμματος ενισχύσεων Ragby

 Εφαρμογή της Δήλωσης Καλλιέργειας – Εκτροφής

 Πρόσθετες απαιτήσεις στην λειτουργία της εφαρμογής

Οι παραπάνω απαιτήσεις θα υλοποιηθούν  από την εταιρεία ΑΥΞΩ στο πλαίσιο

συμπληρωματικής ανάθεσης. 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η Δ/νση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την

παρακολούθηση  και τον έλεγχο των παραδοτέων, ώστε να καλύπτουν τις αρχικές

προδιαγραφές που έχουν δοθεί από  τον ΕΛ.Γ.Α. 

5.3.3.  Αναβάθμιση της Εφαρμογής Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού

           Κεφαλαίου

Η Δ/νση Πληροφορικής προχώρησε σε αναβάθμιση της εφαρμογής Ασφάλισης

Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου με στόχο να καλύψει μηχανογραφικά τις

ασφαλιστικές διαδικασίες, όπως αυτές προκύπτουν από τους νέους κανονισμούς και

τις Αποφάσεις Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής.

Συγκεκριμένα η αναβάθμιση προβλέπει:

 Αναβάθμιση της εφαρμογής στη βάση δεδομένων σε νεότερη έκδοση (Oracle

9i)

 Αναβάθμιση των εργαλείων ανάπτυξης της εφαρμογής (πλατφόρμα Ωμέγα) σε

νεότερη έκδοση.

 Μεταφορά όλων των στοιχείων που αφορούν ζημιές πριν το 2004 σε ιστορική

βάση 

 Σύνδεση της εφαρμογής Ασφάλισης με τις  άλλες εφαρμογές του ΕΛ.Γ.Α. και

συγκεκριμένα: 

 Εφαρμογή για την πληρωμή ενισχύσεων ΠΣΕΑ 

 Εφαρμογή  για  την  διενέργεια  εκτιμήσεων  με  υπολογιστές  παλάμης

(PDA)  και ηλεκτρονική κατάθεση δηλώσεων ζημιάς από αγρότες και

ανταποκριτές
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 Εφαρμογή για την παροχή πληροφόρησης μέσω ΚΕΠ  στους αγρότες

σχετικά με τις ζημιές που αφορούν  τον ΕΛ.Γ.Α. 

 Τροποποίηση   της  εφαρμογής  Ασφάλισης  Φυτικής  Παραγωγής  και

Ζωικού  Κεφαλαίου  για  τη  μηχανογραφική  κάλυψη  των  νέων

απαιτήσεων  που  αφορούν  στην  Δήλωση  Καλλιέργειας  /  Εκτροφής,

καθώς  και  του  νέου  τρόπου  λειτουργίας  και  απόδοσης  των

αποζημιώσεων

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η Δ/νση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για

την  παρακολούθηση   και  τον  έλεγχο  των  παραδοτέων,  ώστε  να  καλύπτουν  τις

αρχικές προδιαγραφές που έχουν δοθεί από  τον ΕΛ.Γ.Α. 

5.3.4. Εφαρμογή για τη διενέργεια εκτιμήσεων με υπολογιστές παλάμης(PDA)  

    και ηλεκτρονική κατάθεση δηλώσεων ζημιάς από αγρότες και           

    ανταποκριτές

Το έτος 2003 ξεκίνησε  η ανάπτυξη  της  εφαρμογής για τη διενέργεια εκτιμήσεων

με υπολογιστές παλάμης (PDA)  και ηλεκτρονική κατάθεση δηλώσεων ζημιάς από

αγρότες και ανταποκριτές, από την ανάδοχο εταιρεία Velti. Η  Δ/νση Πληροφορικής,

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες που

προβλέπονται στη σύμβαση ανέλαβε :

 τον  προσδιορισμό  των  λειτουργικών  και  ποιοτικών  προδιαγραφών  και  νέων

απαιτήσεων της εφαρμογής 

 τον έλεγχο της λειτουργικότητας της εφαρμογής

 την  υποβολή  παρατηρήσεων  - σχολίων  – προτάσεων,  για  την  βελτίωση  της

εφαρμογής και την προσαρμογή στις ανάγκες του Οργανισμού

 τη δοκιμαστική λειτουργία (test) της εφαρμογής με test δεδομένα

 απευθείας  σύνδεση  με  την  εφαρμογή  της  Ασφάλισης  και  κοινή  χρήση   των

παραμετρικών αρχείων από τις 2 εφαρμογές

Επίσης  εξετάστηκε  προσεκτικά   το  έργο  της  διασύνδεσης  της  παραπάνω

εφαρμογής με την εφαρμογή Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου,

ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 2 εφαρμογών καθώς και  η

ταυτόχρονη ενημέρωση. 
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Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η Δ/νση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την

παρακολούθηση  και τον έλεγχο των παραδοτέων, ώστε να καλύπτουν τις αρχικές

προδιαγραφές που έχουν δοθεί από  τον ΕΛ.Γ.Α. 

5.3.5. Εφαρμογή για την παροχή πληροφόρησης μέσω ΚΕΠ  στους αγρότες για

      ζημιές που αφορούν  τον ΕΛ.Γ.Α.

Στο  πλαίσιο  συνεργασίας   του  ΕΛ.Γ.Α.  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και

Δημόσιας  Διοίκησης  σε  θέματα  πληροφόρησης  αγροτών, η  Δ/νση  Πληροφορικής

προχώρησε  στην ανάπτυξη  μιας  νέας  WEB εφαρμογής, στην  οποία  έχουν μέσω

Internet πρόσβαση τα ΚΕΠ.

Με την  συγκεκριμένη  εφαρμογή  δόθηκε  στα  ΚΕΠ η δυνατότητα  να  παρέχουν

στους αγρότες πληροφορίες για την πορεία των ζημιών  που καλύπτονται από τον

ΕΛ.Γ.Α .μέχρι και το τελικό στάδιο της αποζημίωσης.

Επίσης έχει συνταχθεί πρόταση με θέμα «Ανάπτυξη καινοτόμου εφαρμογής για

την πληροφόρηση των αγροτών – δικαιούχων του ΕΛ.Γ.Α. μέσα από τα ΚΕΠ» και

έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της

Πληροφορίας». Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την βελτιστοποίηση της εφαρμογής

Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και  Ζωικού Κεφαλαίου,  ώστε  να  λειτουργεί  μέσω

Internet. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί στα ΚΕΠ η δυνατότητα  υποβολής αναγγελιών

και δηλώσεων ζημιάς ΕΛ.Γ.Α. και ΠΣΕΑ μέσω του δικτύου  Internet και απευθείας

ενημέρωση της Βάσης δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α.

5.4. Διοικητική Πληροφόρηση

5.4.1. Μηνιαίο  δελτίο  στοιχείων  αποζημιώσεων  ΕΛ.Γ.Α.-  ΠΣΕΑ.  Βιβλιοδεσία  και

αποστολή  σε  ηλεκτρονική  μορφή  με  e-mail στο  Υπουργείο  Γεωργίας.  Το

δελτίο αυτό περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις και το πλήθος των δικαιούχων ανά

νομό, καλλιέργεια, μήνα ζημιάς, μήνα πληρωμής, δημ. διαμέρισμα και αφορά

τον  Φυτικό  και  Ζωικό  Τομέα  του  ΕΛ.Γ.Α.,  καθώς  Frogy και  παλαιά

προγράμματα των ΠΣΕΑ. 

5.4.2. Καθημερινή παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία που ασχολείται με απαντήσεις

εγγράφων  που  αφορούν  Ερωτήσεις  και  Επερωτήσεις  Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου.
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5.4.3. Κατασκευή νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται στο Στατιστικό μέρος

της Εφαρμογής και συντήρηση των παλαιών.

5.4.4. Τριμηνιαία στοιχεία απόδοσης χρηστών ΕΛ.Γ.Α. για το Λογιστήριο.

5.4.5. Κατασκευή προγραμμάτων για την εξαγωγή στοιχείων που αφορούν τον όγκο

εργασιών  των  Υποκαταστημάτων  και  της  Κεντρικής  Διοίκησης  ΕΛ.Γ.Α.

Εξαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Μορφοποίηση σε φόρμες και

εκτύπωση αυτών. Οι εργασίες αυτές έγιναν για λογαριασμό του Έργου που

ανέλαβε  η  Εταιρεία  Bendor για  την  βελτιστοποίηση  των  εργασιών  του

Οργανισμού.

5.4.6. Εξαγωγή, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στις τιμές και στις

παραγωγές  (max –  min – μ.ο)  όλων των προϊόντων,  όλων των ετών που

υπάρχουν στο  Σύστημα.  Ομαδοποίηση των κωδικών των καλλιεργειών.  Οι

εργασίες αυτές αφορούσαν την Δήλωση Καλλιέργειας.

5.4.7. Αποστολή περιοδικά, ετήσιων στοιχείων πληρωμών, στις Δ/σεις Γεωργίας των

Νομαρχιών της Χώρας.

5.4.8. Εκτυπώσεις  4ου ελέγχου εκτιμήσεων,  επανεκτιμήσεων,  Φυτικού,  Ζωικού,  σε

κάθε διαδικασία πληρωμής αποζημιώσεων.

5.4.9. Εξαγωγή και επεξεργασία στοιχείων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  όποτε ζητηθούν.

5.4.10. Διοικητική πληροφόρηση όποτε αυτή ζητηθεί.

6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το Τμήμα Στατιστικής πραγματοποίησε μέσα στο 2003 τις παρακάτω εργασίες

και δραστηριότητες:

 Ολοκλήρωση και διανομή της ετήσιας έκθεσης του έτους 2000.

 Ολοκλήρωση  της  ανάλυσης,  σύνταξης,  έκδοσης  και  διανομής  της

ετήσιας έκθεσης έτους 2001.

 Σε  συνεργασία  με  τον  σύμβουλο  της  Διοίκησης  κ.  Βαμβακά

(αναλογιστής),  προχώρησε  στην  τελική  «επικαιροποίηση  &

παραμετροποίηση»  του  λογισμικού  προγράμματος,  που  αφορά  στην

τιμολόγηση  των  κινδύνων  και  τη  διαφοροποίηση  της  ασφαλιστικής

εισφοράς.
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 Ξεκίνησε μια προσπάθεια ανάλυσης των δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α με τη

χρήση Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών  (G.I.S)  [  Η  ανάλυση

«χώρου» είναι μια κατεξοχήν στατιστική διεργασία ] και ήδη:

      α)  Συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της Marathon data systems για θέματα

G.I.S,  με  την  παρουσίαση  poster με  θέμα:  “Σύγκριση  ενδείξεων

χαλαζομέτρων  με  δοθείσες  αποζημιώσεις  για  την  καλλιέργεια  των

πυρηνοκάρπων στην κεντρική Μακεδονία”. 

      β)  Προχώρησε  στην  παραγωγή  χαρτών  με  αναλυτικά  αποτελέσματα

αποζημιώσεων ανά νομό, υποκ/μα, περιφέρεια, ζημιογόνο αίτιο κ.λπ.

      γ)  Βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα εντοπισμού των θυλάκων παγετού στο

νομό  Πέλλας,  για  την  οποία  έχουν  συλλεγεί  τα  απαραίτητα

μετεωρολογικά  δεδομένα,  τα  οποία  θα  συγκριθούν  με  στοιχεία

ανάγλυφου (υψόμετρο, κλίση, έκθεση) και στοιχεία όπως απόσταση από

ποτάμια  και  λίμνες  και  γενικά  από  λεκάνες  απορροής.  Η  παραπάνω

μελέτη  με  το  πέρας  της  αισιοδοξεί  να  δώσει  λύσεις  στην  εφαρμογή

αντιπαγετικής προστασίας.

     δ)  Έχει  δρομολογηθεί  η  διαδικασία  απόκτησης  των  δεδομένων  του

ελαιοκομικού  μητρώου  του  νομού  Αχαΐας,  από  όπου  σε  επίπεδο

αγροτεμαχίου  θα  αναλυθούν  χωρικά  τα  διάφορα  στοιχεία  των

αποζημιώσεων,  αφού  μέχρι  στιγμής  μπορέσαμε  και  κατορθώσαμε  να

έχουμε με ψηφιοποίηση ως ελάχιστη χαρτογραφική μονάδα τον δήμο ή

την κοινότητα. 

 Τροφοδοτήθηκε με στοιχεία και υπήρξε στενή συνεργασία με την εταιρεία

BedorExcem που ανέλαβε το έργο της βελτίωσης των υπηρεσιών της

Δ/νσης  Εκτιμήσεων  &  Αποζημιώσεων  και  τεσσάρων  Υποκ/των  του

ΕΛ.Γ.Α.. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση ενός σταθμισμένου στατιστικού δείκτη

επικινδυνότητας ανά Νομό, που θα λαμβάνει υπόψη του, τόσο τον όγκο

των αποζημιώσεων, όσο και τη συχνότητα του φαινομένου (Αναγγελίες

ζημιάς).
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7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1.    Θέματα Προσωπικού

α)  Χορηγήθηκαν  σ’  όλο  το  προσωπικό,  που  το  έτος  αυτό  συμπλήρωνε  τις

προβλεπόμενες  προϋποθέσεις,  τα  επιδόματα  που  απορρέουν  τόσο  από  τον

Κανονισμό  Κατάστασης  Προσωπικού  του  ΕΛ.Γ.Α,  όσο  και  από  τη  Συλλογική

Σύμβαση Εργασίας.

β) Διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α οι απόψεις της Δ/νσης επί όλων

των αγωγών που ασκήθηκαν εναντίον του ΕΛ.Γ.Α και  εκδικάστηκαν κατά το έτος

αυτό και οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.

γ)  Υλοποιήθηκε  η  διαδικασία  πλήρωσης  τριάντα  μιας  (31)  θέσεων  τακτικού

προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου αορίστου χρόνου, που έχει ως εξής : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ1 Γεωπόνων    16

ΠΕ2 Κτηνιάτρων      2

     ΠΕ4 Δ/κών – Οικ/κών      4

ΠΕ6 Πληροφορικής        2

ΠΕ7 Μετεωρολόγων                 1

ΤΕ1 Δ/κών – Λογ/κών                                 2

ΤΕ2 Πληροφορικής                                     1

ΔΕ3 Προσ/κού Η/Υ                                     1

ΥΕ1 Επιμελητών                2

   ΣΥΝΟΛΟ                                               31

                   

δ)  Προσλήφθηκε   το  παρακάτω  εποχικό  προσωπικό,  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτ.

Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 21 του Ν. 2190/94, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ Γεωπόνων    515

ΠΕ Κτηνιάτρων      20

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών        -

TE Tεχνολόγων Γεωπόνων      94

ΔΕ Δ/κών  Γραμματέων      25
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ΔΕ Χειριστών Η/Υ                 25

ΥΕ Προσ/κού Καθαριότητας        2

ΥΕ Εργατών        1

ΣΥΝΟΛΟ    688

ε)  Προσλήφθηκε  το  παρακάτω  εποχικό  προσωπικό,  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτ.

Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου  20  του  Ν.  2190/94,  για  την  κάλυψη   των  ιδιαιτέρως  αυξημένων  και

επειγουσών  αναγκών  που  προέκυψαν  λόγω  ανάθεσης  στον  ΕΛ.Γ.Α.  του  έργου

Π.Σ.Ε.Α. : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ Γεωπόνων    300

ΠΕ Κτηνιάτρων        4

ΠΕ Δ/κών – Οικ/κών        5

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών      10 

ΔΕ Χειριστών Η/Υ                 58

ΣΥΝΟΛΟ     377

στ)  Προωθήθηκε  αίτημα  για  έγκριση  κάλυψης  80  οργανικών  θέσεων  τακτικού

προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 2190/94, που

έχει ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ         ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ1 Γεωπόνων      39

ΠΕ2 Κτηνιάτρων         7

ΠΕ3 Ιχθυολόγων             1

ΠΕ 4 Δ/κών – Οικ/κών   6

ΠΕ6 Πληροφορικής   2

ΠΕ9 Στατιστικών   1

ΤΕ1 Διοικητικών-Λογιστικών     7

ΤΕ2 Πληροφορικής             3

ΔΕ1 Δ/κών – Λογ/κών   6

ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ   4
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ΥΕ1 Επιμελητών             4

ΣΥΝΟΛΟ                                                 80

ζ) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Αθηνών παρά

Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1649/86.

η) Ενημερώθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο του τακτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα

έγιναν έλεγχοι του πακέτου διαχείρισης προσωπικού, το οποίο  παρουσιάζει πολλά

λειτουργικά προβλήματα.

θ) Επιμελήθηκε της διαδικασίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων για

τα  υπηρεσιακά  συμβούλια  του  ΕΛ.Γ.Α.,  καθώς  και  της  διαδικασίας  επιλογής

προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α.

ι) Επιμελήθηκε της συγκρότησης συλλογικών οργάνων για την επεξεργασία θεμάτων

που αφορούσαν τον ΕΛ.Γ.Α.,  καθώς και της σύνταξης, τήρησης και κοινοποίησης

των πρακτικών και των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ια)  Εκτός  από  τις  ανωτέρω  επιγραμματικά  αναφερόμενες  δραστηριότητες,

διεκπεραιώθηκαν όλα τα θέματα που είχαν σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του

προσωπικού (χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, απαντήσεις επί αιτήσεων και

αναφορών κ.λπ).

7.2.  Άλλα θέματα οργάνωσης

α.  Γραμματειακή  στήριξη  του  Α’  βάθμιου  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  και  του  Α’

βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 

β.  Ορισμός,  αντικατάσταση,  παραιτήσεις  –  ενημέρωση  γενικά  Μητρώου

Ανταποκριτών  ΕΛ.Γ.Α,  Κυρίων  και  Επίκουρων  με  βάση  το  νέο  καθεστώς  και

καταβολή αποζημιώσεών τους, για τα έτη 2002 - 2003 (Β΄ εξαμήνου 2002 και Α’

εξαμήνου 2003).

γ. Τήρηση του Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και

εξερχόμενης αλληλογραφίας.

δ.  Ομαλή  λειτουργία  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  της  Κεντρικής  Διοίκησης  του

ΕΛ.Γ.Α.
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ε.   Ανακατανομή των χώρων γραφείων σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

στ.  Μέριμνα  για  την  κυκλοφορία  των  υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  του  ΕΛ.Γ.Α  και

παρακολούθηση του έργου των οδηγών του Οργανισμού.

ζ.  Ομαλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων (αποστολή  FAX, τηλεφωνικού

κέντρου κ.λπ).

η. Προώθηση στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ) των προς δημοσίευση Πράξεων.

θ. Μεταφορά από και προς τις διάφορες Υπηρεσίες, με τις οποίες συνεργάζεται ο

ΕΛ.Γ.Α, αλληλογραφίας, επιταγών, δισκετών κ.λπ.

7.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2004

7.3.1.  Θέματα Προσωπικού

α.  Υλοποίηση  των  διαδικασιών  για  κάλυψη των  αναγκών  σε  τακτικό  και  έκτακτο

προσωπικό.

β. Υλοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης μιας (1) θέσης τακτικού προσωπικού του

κλάδου ΔΕ5 Τηλεφωνητών,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  άρθρου 3  παρ.  6  του

Ν.2643/98.

γ.  Υλοποίηση  της  διαδικασίας  επιλογής  προϊσταμένων,  σύμφωνα  με  την

τροποποίηση  της  Οργανωτικής  Διάρθρωσης  των  Υπηρεσιών  της  Κεντρικής

Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στις περιπτώσεις λήξης θητείας.

δ. Επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων του ηλεκτρονικού πακέτου διαχείρισης

προσωπικού.

ε.  Διεκπεραίωση όλων των  θεμάτων  που  προκύπτουν  από τις  αρμοδιότητες  του

Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και  Λειτουργίας

των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α, καθώς και αυτών που απορρέουν από τις διατάξεις του

Ν. 2945/2001.

7.3.2.  Άλλα θέματα Οργάνωσης

Ενημέρωση  Μητρώου  Ανταποκριτών  και  μέριμνα  για  την  άμεση  καταβολή  των

αποζημιώσεων  στους  Ανταποκριτές  του  ΕΛ.Γ.Α  Β’  εξαμήνου  2003,  καθώς  και

διεκπεραίωση  των  θεμάτων  των  Α’  βάθμιων,  Υπηρεσιακού  και  Πειθαρχικού,

Συμβουλίων και η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

8.1. Ο Ταμειακός Απολογισμός εισπράξεων - πληρωμών  έτους 2003 σε ΕΥΡΩ, έχει

ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ ( € )
Ασφαλιστικές εισφορές 3% και 5% (από Α.Τ.Ε και Δ.Ο.Υ) 81.650.952,00
Τέλη εκτίμησης 12.137.821,00
Επιχορήγηση Κρατικού Προϋπολογισμού 9.714.919,00
Τόκοι καταθέσεων 120.590,00
Δάνεια Τραπεζών 470.000.000,00
Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2003 22.326,00
Υπόλοιπα Καταθέσεων 31/12/2003 146.319.979,00     
Λοιπά έσοδα 155.412,00
ΣΥΝΟΛΟ 720.121.999,00

ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ ( € )
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 39.224.121,00
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 7.098.107,00
Παροχές Τρίτων       976.834,00
Φόροι – Τέλη                    12.741,00
Διάφορα έξοδα 3.377.390,00
Τόκοι Δανείων   11.322.833,00    
Αποζημιώσεις Φυτικού Τομέα 407.437.539,00
Αποζημιώσεις Ζωικού Τομέα 5.435.333,00
Αποζημιώσεις ΠΣΕΑ-FROGY 133.266.963,00
Αποζημιώσεις ΠΣΕΑ Νομαρχιών              70.808.666,00
Λοιπά έξοδα     2.298.863,00
Υποχρεώσεις Δανείων 16.825.629,00
ΣΥΝΟΛΟ 698.085.019,00

                       

8.2. Προμήθειες

Διενεργήθηκε σχεδόν το σύνολο των προμηθειών, που είχαν προβλεφθεί για

το έτος 2003 και αφορούσαν προμήθειες διαφόρων υλικών (παγίων και αναλωσίμων)

και παροχής υπηρεσιών, με προϋπολογισμένη δαπάνη ποσού μέχρι σαράντα πέντε

χιλιάδες (45.000,00) Ευρώ. Οι προμήθειες αυτές, ως γνωστόν, δεν είχαν ενταχθεί στο
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ενιαίο  πρόγραμμα  προμηθειών,  που είχε  σταλεί  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  προς

έγκριση.

Ολοκληρώθηκε  ο  διεθνής  ανοικτός  διαγωνισμός  για  τη  μίσθωση  ενός

συστήματος χαλαζικής προστασίας,  την προμήθεια ιωδιούχου αργύρου και υλικών

ραδιοβολίσεων  για  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  χαλαζικής  προστασίας  στη

Βόρεια Ελλάδα και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

Το συμβατικό  τίμημα για  την  εκτέλεση  του  προγράμματος  χαλαζικής  προστασίας

αναλυτικά έχει ως εξής:

α) Για τη μίσθωση του συστήματος χαλαζικής προστασίας, ποσό επτά  εκατομμυρίων

πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

β)  Για   την  προμήθεια  του  Ιωδιούχου  Αργύρου  σε  συσκευασία,  ποσό   ενός

εκατομμυρίου  τριακοσίων  είκοσι  πέντε  χιλιάδων  (1.325.000,00)  Ευρώ

συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και πλέον Φ.Π.Α.

γ)  Για  την  προμήθεια  των  υλικών  ραδιοβολίσεων,  ποσό  τριάντα  μιας  χιλιάδων

τριακοσίων  εβδομήντα  τεσσάρων   Ευρώ  (31.374,00)  συμπεριλαμβανομένων  των

κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ. 

 Ολοκληρώθηκε ο επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του

έργου της «Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης και  της υλοποίησης

προτάσεων δημοσιότητας και προβολής του έργου του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2003», με την

κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία «D.K. ADVERTISING Ε.Π.Ε.», αντί

του συνολικού τιμήματος των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων (122.300,00)

Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Προκηρύχθηκε ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός  για την παροχή υπηρεσιών

εφαρμογής της Δήλωσης Καλλιέργειας  Φυτικής Παραγωγής και  Εκτροφής Ζωικού

Κεφαλαίου,  προϋπολογισμένης  δαπάνης  τριάντα  τεσσάρων  εκατομμυρίων

πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (34.515.000,00).

Προκηρύχθηκε  ο  ανοικτός  διαγωνισμός  για  την  παροχή  υπηρεσιών,

βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών των εκτιμήσεων του ΕΛ.Γ.Α.

– Ανάπτυξη Εφαρμογών, το αποτέλεσμα του οποίου κατακυρώθηκε στην εταιρεία

VELTI A.E. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την αριθμ. 63/2003

σύμβαση μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2004.    

Με  τη  μορφή  του  κατεπείγοντος  έγινε  επιλογή  αναδόχου,  ύστερα  από

διαπραγμάτευση,  για  την  ανάθεση  του  έργου  της  Οργάνωσης  Πανευρωπαϊκής

Συνδιάσκεψης στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας με θέμα: «Οι φυσικοί κίνδυνοι
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στον  Αγροτικό  τομέα  και  η  διαχείρισή  τους  στην  Ευρώπη  των  25».  Το  έργο

ανατέθηκε  στην  εταιρεία  EUROSTAR  ATEBE  με  τίμημα  εκατόν  δύο  χιλιάδων

(102.000,00) Ευρώ. 

Προκηρύχθηκε  ο  ανοικτός  διαγωνισμός  για  την  προμήθεια  Ηλεκτρονικού

εξοπλισμού (servers, εκτυπωτές),  ο οποίος προβλέπεται  να ολοκληρωθεί μέχρι το

τέλος του μηνός Μαρτίου 2004.

Προκηρύχθηκε  ο  ανοικτός  διαγωνισμός,  ύστερα  από  σχετική  έγκριση  του

Υπουργείου  Ανάπτυξης,  για  την  προμήθεια  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παλάμης

(PDA) , ο οποίος βρίσκεται  σε εξέλιξη. 

Για όσες προμήθειες  καθυστέρησε η υλοποίησή τους και  αυτές  καλύπτουν

ανάγκες  για  τη  εύρυθμη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του  ΕΛ.Γ.Α.  αυτές  θα

πραγματοποιηθούν και θα διενεργηθούν εντός του έτους 2004.  

Mε  βάση  τα  υποβληθέντα  αιτήματα  των  Υπηρεσιών,  Δ/νσεων  και

Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. συντάχθηκε το ετήσιο πρόγραμμα Προμηθειών έτους

2004, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ.

Εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα αρχίσει η υλοποίηση των

προμηθειών, που  διενεργούνται με συνοπτικές διαδικασίες και απευθείας ανάθεση.

Για όσες προμήθειες εντάχθηκαν στο ενιαίο πρόγραμμα και απαιτείται έγκρισή

τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η υλοποίησή τους θα αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο

του τρέχοντος έτους.  

8.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛ.Γ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ ( € )
Από εισφορά 3% επί της αξίας χονδρικής πώλησης 

προϊόντων  φυτικής  προέλευσης  και  0,5% επί  της  αξίας

χονδρικής  πώλησης  προϊόντων  ζωικής  προέλευσης

(άρθρο 31 του Ν. 2040/92 & άρθρο 13 του Ν. 2601/98)  

89.175.700,00

Από δηλώσεις Καλλιέργειας Βάμβακος 50.000.000,00
΄Εσοδα  τελών  εκτίμησης  ζημιών  εκτροφής  Ζωικού

Κεφαλαίου

10.000.000,00

΄Εσοδα τελών εκτίμησης ζημιών 12.000.000,00
΄Εσοδα περιουσίας μας (τόκοι καταθέσεων) 150.000,00
Επιχορήγηση Υπουργείου Γεωργίας 22.500.000,00
Επιχορήγηση ΠΔΕ Υπουργείου Γεωργίας (Frogy) 20.000.000,00
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Δάνεια Τραπεζών 265.800.000,00
Διάφορα ‘Εσοδα 144.003,00
Υπόλοιπο Ταμείου 1/1/2004 25.360,00
Υπόλοιπα Καταθέσεων 1/1/2004 20.736.644,00
ΣΥΝΟΛΟ 490.531.707,00

ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ  ( € )
Aποζημιώσεις  ζημιών  φυτικής  παραγωγής  (παγετός,

χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, υπερβολικές

και άκαιρες βροχοπτώσεις, κ.λπ.) έτους 2002 και 2003

        270.000.000,

00

Αποζημιώσεις ζημιών ζωικού κεφαλαίου       6.000.000,00
Ενισχύσεις ΠΣΕΑ (Frogy)          50.000.000,00
Ενισχύσεις ΠΣΕΑ Παλαιών Προγραμμάτων 50.000.000,00
Προμήθεια Δ.Ο.Υ., επιχορηγήσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, 

ΣΥΔΑΣΕ, αμοιβές προσωπικού, οδοιπορικά τόκοι δανείων,

Δαπάνες ενεργητ. προστασίας κ.λπ.

101.091.107,00

Επενδύσεις 13.440.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 490.531.707,00
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