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1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.1.

Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η Διεύθυνση Ασφάλισης και Ενισχύσεων,

εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της, ανέλαβε τον γενικότερο συντονισμό των
Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να εφαρμοσθούν ορθά οι σχετικές
αποφάσεις και οδηγίες που αφορούσαν στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και
επιπλέον, να επιλυθούν τα όποια προβλήματα προέκυπταν κατά την υλοποίηση των
σχετικών αποφάσεων.
Συνολικά

από

τη

Διεύθυνση

Ασφάλισης

&

Ενισχύσεων

συντάχθηκαν

και

διεκπεραιώθηκαν:


τουλάχιστον 20 Εισηγητικά Σημειώματα προς το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και αντίστοιχες
Αποφάσεις Δ.Σ.



περισσότερες από 1000 έγγραφες απαντήσεις σε παραγωγούς, σε φορείς που
τους εκπροσωπούν, κ.λπ.



πλέον των 400 υπηρεσιακών σημειωμάτων.



πλέον των 50 ενημερωτικών σημειωμάτων, οδηγιών κ.λπ..

και επιπλέον έγινε παροχή πληροφοριών τηλεφωνικά σε χιλιάδες παραγωγούς και
φορείς που τους εκπροσωπούν.
Στελέχη της Διεύθυνσης συμμετείχαν:
Ι) ως εταίροι για τον σχεδιασμό του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του γεωργικού
παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» για την Αγροτική
Ανάπτυξη της Πρόγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
ΙΙ) ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) «Ανάπτυξη
συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων & αποζημιώσεων, ανάπτυξη διεπαφών και
διαλειτουργικότητα με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του» (Υποέργο 5).

1.2.

Τμήμα Ασφάλισης και Πολιτικής Ενισχύσεων

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται και η σύνταξη
φακέλου και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση των προγραμμάτων
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και η εφαρμογή της ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής.

1.2.1. Θέματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων
 Διαβιβάσθηκε για υπογραφή προς τους αρμόδιους Υπουργούς, η Κοινή Υπουργική
Απόφαση με τίτλο: «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που
οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες,
κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπέρβολικές
βροχοπτώσεις, παγετός, χιόνι, χαλάζι και υψηλές θερμοκρασίες), κατά τη χρονική
περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012», το οποίο είναι εγκεκριμένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (ενίσχυση SA 37597 - Ν /2012), προϋπολογισμού τεσσάρων
εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000,00€).
 Με το αριθ. πρωτ. 14313/14.11.2013 έγγραφό μας, διαβιβάσθηκε αρμοδίως στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για έγκριση του προϋπολογισμού
του, ύψους δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000€), προκειμένου να κατατεθεί προς
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε), το πρόγραμμα με τίτλο: «Ανάθεση στον
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων:
«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους
εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2013» (πυρκαγιές 2013).
Μετά την έγκριση και σε συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ, αποφασίσθηκε η κοινοποίηση
βάσει του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, οπότε διαβιβάσθηκε αρμοδίως
στην

Ε.Ε.,

η

οποία

και

την

ανήρτησε

στη

σχετική

ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256159/256159_1611174_27_1.pdf
 Διαβιβάσθηκε στους αρμόδιους Υπουργούς (Α.Π. 5182/8.5.2014), το Πρόγραμμα
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έτους 2013, με τίτλο «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α.
της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: «Μέτρα
υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες

(ανεμοθύελλες,

υπέρβολικές

βροχοπτώσεις,

χαλάζι

και

υψηλές

θερμοκρασίες), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013». Η
συνολική δαπάνη του προγράμματος εκτιμάται να ανέλθει στα εξήντα πέντε
εκατομμύρια Ευρώ (65.000.000€), με την επιφύλαξη των επίσημων στατιστικών
στοιχείων, τα οποία τελικώς θα καθορίσουν τους επιλέξιμους Νομούς/ΠΕ. Η
συγκεκριμένη δαπάνη του προγράμματος δεν έχει εγκριθεί ακόμα, οπότε δεν
μπορεί να υποβληθεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση.
 Για το έτος 2014, σε συνεργασία με όλα τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α.
και τις Περιφερειακές Επιτροπές συγκεντρώθηκαν τα αιτήματα για την αντιστάθμιση
ζημιών από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές του έτους 2014.

 Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των
προγραμμάτων ενισχύσεων.
 Συνεργασία, αρχικά, με την αρμόδια Δ/νση Πρόγραμματισμού & ΓΔ του Υπουργείου
Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων

και

στη

συνέχεια

με

την

Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), σχετικά με τα θέματα των
εξελίξεων της Κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.
 Συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα θέματα έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης των
εγκεκριμένων από την Ε.Ε. προγραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε
βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 2111, του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του
ΥπΑΑΤ, ώστε να μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στα όρια
των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 Συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση 20η) για την κατανομή
πιστώσεων των ετήσιων προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, που
υλοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Α., τόσο σε ετήσια βάση (2014), όσο και σε βάθος
5ετίας.
 Σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συγκεντρώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία
αποδόσεων και τιμών των καλλιεργειών ανά Νομό, που χρησιμοποιήθηκαν στα, εν
ισχύ, προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.
 Το Τμήμα Ασφάλισης & Πολιτικής Ενισχύσεων της Δ/νσης Ασφάλισης &
Ενισχύσεων αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο χρήστη του διαδραστικού συστήματος
sani της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ηλεκτρονική υποβολή προγραμμάτων
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο χρήστη του διαδραστικού συστήματος sari
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων εκθέσεων,
σχετικά με τις δαπάνες κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στο γεωργικό τομέα, σε
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ασχολήθηκε ακόμα, με την αλληλογραφία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για διευκρινιστικά θέματα επί των προγραμμάτων κρατικών
ενισχύσεων.

1.2.2. Θέματα ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
Επιπλέον και το έτος 2014, το Τμήμα Ασφάλισης & Πολιτικής Ενισχύσεων της
Δ/νσης Ασφάλισης & Ενισχύσεων ασχολήθηκε με την εφαρμογή της ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α. και αναλυτικά:
 Ασχολήθηκε με το συντονισμό του έργου της ΔΚΕ 2014, φρόντισε για την
ενημέρωση των υπαλλήλων (εγγράφως και κυρίως τηλεφωνικά), παρείχε υπηρεσίες
τηλεφωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης στους παραγωγούς και στους φορείς,
που ζητούσαν να ενημερωθούν για το νέο σύστημα.
 Συνεργάσθηκε με τα συναρμόδια Τμήματα Ασφάλισης της Δ/νσης Ασφάλισης &
Ενισχύσεων, καθώς και το Τμήμα Στατιστικής & GIS της Δ/νσης Μελετών &
Εφαρμογών για την επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου, που αφορά στην
ασφαλιζόμενη αξία της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου.
 Ασχολήθηκε με τα αιτήματα των παραγωγών που αφορούσαν στις ΔΚΕ
παλαιότερων ετών (2011, 2012), καθώς και με τα αιτήματα έτους 2013 (537
αιτήματα) και έτους 2014 (329 αιτήματα). Ασχολήθηκε με το έργο των διορθώσεων
στις ΔΚΕ όλων των ετών που προέκυψαν, είτε μετά από σχετικούς ελέγχους των
Περιφερειακών Υποκ/μάτων, είτε μετά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και
τον έλεγχό τους, οπότε και εισηγήθηκε σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΛ.Γ.Α., όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
 Ασχολήθηκε με τη δημιουργία αιτημάτων πληρωμών (επιστροφή ασφαλιστικής
εισφοράς), μετά από εξέταση των σχετικών αιτημάτων των παραγωγών.
 Συνεργάσθηκε με τις αρμόδιες Δ/νσεις Πληροφορικής και Οικονομικού για θέματα
εφαρμογής της διαδικασίας της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και
ιδιαίτερα για θέματα παρακολούθησης του έργου καταβολής των ειδικών
ασφαλιστικών εισφορών, οριστικοποίησης των οφειλόμενων ποσών εισφοράς και
αποστολή για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος
του οφειλέτη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Συμπερασματικά, με βάση τα δεδομένα της ΔΚΕ 2014, προκύπτει ότι υποβλήθηκαν
συνολικά 744.405 ΔΚΕ, που αντιστοιχούν σε ποσό εισφοράς εκατόν εξήντα πέντε
εκατομμυρίων και διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (165.200.000€) και αναλυτικά, ανά είδος:

ΦΥΤΙΚΟ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

735.499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙA

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
(€)

6.158.116 149.849.167,01

ΖΩΙΚΟ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

95.421

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ(€)

314.332 14.849.339,89

1.2.3. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας
Επιπρόσθετα, και το έτος 2014, το Τμήμα Ασφάλισης & Πολιτικής Ενισχύσεων της
Δ/νσης Ασφάλισης & Ενισχύσεων συμμετείχε στις παρακάτω επιτροπές - ομάδες
εργασίας:
- Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Αξιολόγηση των δομών
των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
- Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) με σκοπό: α) τη συγκέντρωση και
αξιολόγηση όλου του σχετικού υλικού προκειμένου να κατατεθεί το ετήσιο πρόγραμμα
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, για την αντιστάθμιση των ζημιών της γεωργικής
παραγωγής από ακραίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έκτακτα γεγονότα
(πυρκαγιές). Βασικό υλικό αξιολόγησης αποτελούν οι εκθέσεις των Περιφερειακών
Επιτροπών (Π.Ε.), τα σχετικά μετεωρολογικά δεδομένα και λοιπά κατά περίπτωση
στοιχεία, β) την εξέταση των αντιρρήσεων των παραγωγών επί των αποτελεσμάτων
των ελέγχων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού ΚΟΕ και
την έκδοση των σχετικών πορισμάτων.
- Ομάδα Εργασίας «Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου –
Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΟΣΠΑΑ).
- Ομάδα Εργασίας για το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.
- Ομάδα Παρακολούθησης και Επίβλεψης του έργου «Εκπόνηση αναλογιστικών
μελετών και δημιουργία στατιστικής υποδομής στον ΕΛ.Γ.Α.» (ΟΠΕΕ).
Επίσης, αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο χρήστη του διαδραστικού συστήματος i)
ΔΗΛΟΣ «Σύστημα Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου», ii) sani και sani 2, iii)
sari
Ενημερώνει τη διαδραστική βάση του 1540 για θέματα αρμοδιότητάς της, που
αφορούν απαντήσεις σε ερωτήματα παραγωγών.
Παρείχε συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
κατά την υλοποίηση του «χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης
επί των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων σε αγρότες από τον ΕΛ.Γ.Α.».
Παρείχε πλήθος στοιχείων και παρατηρήσεις επί των παραδοτέων που
ζητήθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο, αρμόδιο για τη βελτίωση επιχειρησιακών
διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών του

ΕΛ.Γ.Α., καθώς και από τον ανάδοχο που ανέλαβε την αναλογιστική μελέτη για τον
ΕΛ.Γ.Α..
Συμμετείχε στις Επιτροπές: Πενταμελής Επιτροπή Προμηθειών, Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προσφυγών, καθώς και στο Α΄ βάθμιο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α..
Ασχολήθηκε με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του
Τμήματος, την τήρηση του σχετικού αρχείου, καθώς και με όλα τα θέματα
αρμοδιότητάς του.

1.3. Ζημιές ασφαλιστικά καλυπτόμενες από τον ΕΛ.Γ.Α. - Τμήματα
Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων Φυτικού και Ζωικού Τομέα
1.3.1. Φυτική Παραγωγή
Οι ζημιές που προξενήθηκαν στη φυτική παραγωγή κατά το έτος 2014 από τα
καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια ήταν αρκετά σοβαρές.
Τα σοβαρότερα ζημιογόνα γεγονότα ήταν οι σφοδρές και εκτεταμένες
χαλαζοπτώσεις Ιουνίου, Ιουλίου που έπληξαν κυρίως τις Περιφερειακές Ενότητες
Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Έβρου, Χαλκιδικής, Ροδόπης και Βοιωτίας και
προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων, βαμβακιού,
καπνών, σιτηρών, ελιάς, κ.λπ..
Επίσης, οι συνεχείς βροχοπτώσεις του φθινοπώρου έπληξαν κυρίως τις
βαμβακοκαλλιέργειες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης και τις
αμπελοκαλλιέργειες στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Κορινθίας, Ηρακλείου και
Αχαΐας.
Εντός του 2014, υποβλήθηκαν συνολικά 8.242 αναγγελίες ζημιάς και 128.074
δηλώσεις ζημιάς, οι οποίες αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις άνω των εκατόν εξήντα
εκατομμυρίων Ευρώ (160.000.000€). Μέχρι την 31η Ιουλίου 2015 έχει εκκαθαριστεί
το 76% των δηλώσεων και έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους εκατόν είκοσι
οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ (128.000.000€).
Στον Πίνακα-1 «ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» φαίνονται
αναλυτικά κατά Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. και Περιφερειακή Ενότητα, το πλήθος των
αναγγελιών ζημιάς που υποβλήθηκαν εντός του 2014, ο αριθμός των υποβληθεισών
δηλώσεων ζημιάς, ο αριθμός των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων ζημιάς, που
εκκαθαρίσθηκαν μέχρι τις 31/07/2015, το ποσοστό ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης,

το πλήθος των πορισμάτων ζημιάς που διατυπώθηκαν, το ύψος των αποζημιώσεων,
όπως προκύπτει από τα πορίσματα εκτίμησης και το ύψος των μέχρι 31/07/2015
καταβληθεισών αποζημιώσεων σε Ευρώ (€) μετά από έλεγχο της ασφαλιστικής
ενημερότητας των δικαιούχων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
ΥΠΟΚΑΤ
ΆΣΤΗΜΑ
ΕΛ.Γ.Α.

ΑΓΡΙΝΙΟ
Υ

ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞ/Π
ΟΛΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ
Σ

ΗΡΑΚΛΕ
Ι-ΟΥ

ΘΕΣΣΑΛ
Ο-ΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ
Σ

ΚΟΖΑΝΗ
Σ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΛΩΣΕΩ
Ν ΖΗΜΙΑΣ

ΕΚΚΑΘ/ΣΕ
Σ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

(%)
ΟΛΟΚΛ
Η
ΡΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΚΚ/ΝΤΩΝ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΩ
Ν
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩ
Ν (€)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
(€) ΜΕΤΑ ΑΠΌ
ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦ.
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

308

2.876

2.873

100%

6.872

2.637.937,41

2.530.620,81

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

5

33

33

100%

86

11.590,66

11.590,66

ΦΩΚΙΔΟΣ

10

113

112

99%

224

18.115,35

17.054,26

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΟΥ

24

180

180

100%

611

172.675,51

163.461,37

12

165

163

99%

692

132.520,19

130.090,34

ΕΥΒΟΙΑΣ

98

1.178

1.171

99%

2.902

1.173.374,55

1.138.767,85

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

38

530

518

98%

1.693

528.433,84

506.333,08

ΛΕΣΒΟΥ

51

706

707

100%

5.814

723.542,66

710.074,38

ΣΑΜΟΥ

13

405

404

100%

920

133.871,66

104.905,82

ΧΙΟΥ

33

730

727

100%

4.502

347.345,43

335.194,48

ΕΒΡΟΥ

347

7.227

6.123

85%

28.939

9.998.224,94

9.315.772,08

ΞΑΝΘΗΣ

116

2.862

1.624

57%

7.654

3.777.138,16

1.986.095,92

ΡΟΔΟΠΗΣ

157

11.101

6.886

62%

34.579

11.487.758,46

6.407.283,34

ΗΜΑΘΙΑΣ

337

11.091

8.244

74%

31.981

26.572.294,13

24.157.351,69

ΠΕΛΛΗΣ

472

10.435

8.121

78%

32.936

18.602.766,10

15.371.985,95

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ

434

8.237

5.150

63%

14.708

5.501.213,90

5.053.883,64

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

25

54

53

98%

129

38.888,56

36.523,20

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

36

350

25

7%

451

58.036,02

5.622,87

ΧΑΝΙΩΝ

68

349

334

96%

723

93.023,00

79.376,94

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

274

2.190

1.225

56%

8.716

1.807.017,02

1.164.986,21

ΚΙΛΚΙΣ

247

2.251

1.301

58%

7.564

3.428.722,53

2.091.687,64

ΠΙΕΡΙΑΣ

251

6.167

5.661

92%

14.788

7.088.606,45

6.436.132,99

ΣΕΡΡΩΝ

486

11.398

9.648

85%

35.624

10.339.554,32

8.362.792,55

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

88

1.160

1.125

97%

3.997

2.915.022,84

2.768.258,80

ΑΡΤΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Σ

87

1.298

1.119

86%

2.112

458.506,71

403.428,63

42

151

149

99%

259

192.758,49

190.676,29

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

124

482

480

100%

1.106

148.260,59

135.582,54

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12

56

55

98%

190

2.720,81

2.075,33

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

76

277

262

95%

687

78.570,34

73.258,30

ΔΡΑΜΑΣ

188

1.522

1.446

95%

3.947

2.311.275,80

2.036.741,06

ΚΑΒΑΛΑΣ

207

2.886

2.466

85%

6.880

5.968.885,44

5.281.631,30

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

84

263

255

97%

930

162.087,95

153.935,61

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

137

719

571

79%

2.343

1.043.052,29

742.965,72

ΚΟΖΑΝΗΣ

213

1.044

1.044

100%

5.414

1.997.663,34

1.838.321,30

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

115

588

526

89%

1.658

635.562,39

562.546,68

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΥΠΟΚΑΤ
ΆΣΤΗΜΑ
ΕΛ.Γ.Α.

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ

249

2.614

2.581

99%

6.760

2.926.202,81

2.832.555,14

5

9

9

100%

17

3.346,17

3.346,17

279

2.010

1.264

63%

5.754

2.231.539,85

1.099.723,12

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΚΚ/ΝΤΩΝ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΩ
Ν
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩ
Ν (€)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
(€) ΜΕΤΑ ΑΠΌ
ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦ.
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΛΩΣΕΩ
Ν ΖΗΜΙΑΣ

ΕΚΚΑΘ/ΣΕ
Σ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

(%)
ΟΛΟΚΛ
Η
ΡΩΣΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

173

1.676

1.662

99%

3.557

1.244.865,92

1.196.559,51

ΛΑΡΙΣΗΣ

390

4.360

4.309

99%

12.150

7.969.273,35

7.556.451,84

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

106

1.223

1.208

99%

3.299

2.312.767,51

2.243.040,90

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

143

616

614

100%

1.603

336.052,76

291.679,08

ΑΧΑΙΑΣ

359

3.505

2.994

85%

10.229

2.728.424,78

2.250.187,90

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

16

168

22

13%

562

20.858,57

2.981,56

ΗΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ
ΑΣ

440

6.114

4.153

68%

16.366

6.600.901,85

4.605.103,00

28

187

124

66%

315

17.188,42

12.368,86

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

182

4.216

4.001

95%

12.553

4.553.297,36

3.798.792,83

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

63

935

687

73%

2.342

926.910,58

729.919,44

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

123

768

604

79%

2.152

513.148,30

382.133,20

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

127

2.539

414

16%

2.282

269.268,50

118.209,37

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

344

6.060

1.400

23%

5.263

947.141,80

676.545,08

8.242

128.074

96.827

76%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

154.188.20
357.835 6,37

128.106.606,
63

1.3.2. Ζωικό Κεφάλαιο
Εντός του 2014, αναγγέλθηκαν στον ΕΛ.Γ.Α. 14.792 περιστατικά ζημιάς και
υποβλήθηκαν 14.220 δηλώσεις ζημιάς. Από αυτές, μέχρι τις 31/7/2015
εκκαθαρίσθηκαν 13.095 δηλώσεις (92%) και κατεβλήθησαν αποζημιώσεις ύψους
τεσσάρων εκατομμυρίων και οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (4.800.000€).
Στον Πίνακα-2 «ΖΗΜΙΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» φαίνονται
αναλυτικά κατά Υποκατάστημα και Περιφερειακή Ενότητα, το πλήθος των
περιστατικών ζημιάς που υποβλήθηκαν εντός του 2014, ο αριθμός των
υποβληθεισών δηλώσεων ζημιάς, ο αριθμός των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων ζημιάς
που εκκαθαρίσθηκαν μέχρι τις 31/7/2015, το ποσοστό ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης, το πλήθος των πορισμάτων ζημιάς που διατυπώθηκαν, το ύψος των
αποζημιώσεων όπως προκύπτει από τα πορίσματα εκτίμησης και το ύψος των μέχρι
31/7/2015 καταβληθεισών αποζημιώσεων σε Ευρώ (€) μετά από έλεγχο της
ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΚΑΤΆ
ΣΤΗΜΑ
ΕΛ.Γ.Α.

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛ
ΗΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Υ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩ
Ν

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΥΨΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ
ΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩ
Ν (€)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ
ΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ
Σ (€) ΜΕΤΑ
ΑΠΌ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΣΦ.
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤ
ΑΣ

ΑΝΑΓΓΕ
-ΛΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΛΩΣΕ
ΩΝ
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΚΚΑΘ/Σ
ΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙ
Σ

(%)
ΟΛΟΚΛΗ
-ΡΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΡΙΣΜΑ
-ΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣ
ΗΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

291

291

290

100%

392

98.837,00

92.190,00

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

1

1

1

100%

1

520,00

0,00

114

114

114

100%

178

47.507,00

45.659,00

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΟΥ

13

13

13

100%

21

11.960,00

8.904,00

8

8

8

100%

17

3.552,00

2.400,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

12

12

12

100%

18

8.425,50

8.425,50

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

44

44

44

100%

50

25.816,00

23.816,00

ΛΕΣΒΟΥ

66

64

64

100%

84

20.305,00

18.881,00

ΧΙΟΥ

11

11

11

100%

11

5.496,00

2.608,00

ΕΒΡΟΥ

195

226

188

83%

358

245.843,03

236.895,01

ΞΑΝΘΗΣ

354

363

353

97%

416

197.704,00

178.524,00

ΡΟΔΟΠΗΣ

310

310

310

100%

385

164.918,00

157.423,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ

- ΖΗΜΙΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΗΜΑΘΙΑΣ

71

71

71

100%

82

40.202,00

37.074,00

ΠΕΛΛΗΣ

304

304

304

100%

341

101.640,50

90.049,50

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

497

473

348

74%

587

167.812,00

142.740,00

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

414

399

329

82%

410

48.960,00

43.496,00

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

788

753

578

77%

782

130.301,20

101.565,20

ΧΑΝΙΩΝ

1.459

1.397

1.103

79%

1.508

193.922,80

156.886,00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1.097

980

967

99%

1.031

596.839,96

571.195,09

ΚΙΛΚΙΣ

283

241

240

100%

257

171.380,27

156.952,27

ΠΙΕΡΙΑΣ

158

166

149

90%

168

46.156,00

42.536,00

ΣΕΡΡΩΝ

346

289

286

99%

319

168.785,90

157.163,90

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

85

78

75

96%

89

31.325,00

26.823,00

ΑΡΤΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Σ

113

112

112

100%

143

48.142,40

44.168,40

247

259

241

93%

291

85.990,00

84.925,00

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

383

404

379

94%

453

141.850,50

119.135,50

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

1

1

100%

2

4.416,00

4.416,00

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

141

150

141

94%

155

68.230,00

64.120,00

ΔΡΑΜΑΣ

687

687

687

100%

759

369.693,50

350.414,50

ΚΑΒΑΛΑΣ

204

204

204

100%

220

86.253,00

81.300,00

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

325

345

321

93%

387

85.463,00

73.235,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

69

69

68

99%

82

22.226,00

20.268,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

319

314

314

100%

366

110.564,00

95.922,00

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

144

142

142

100%

155

69.963,00

56.682,00

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

113

113

113

100%

148

51.895,00

49.725,00

49

49

49

100%

65

36.201,00

32.453,00

129

126

126

100%

156

54.693,00

47.856,00

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

339

312

306

98%

387

190.059,00

179.165,00

2.897

2.676

2.427

91%

3.131

592.068,00

530.336,00

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

483

451

432

96%

510

91.868,00

85.246,00

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

784

757

731

97%

939

347.464,00

295.355,00

ΑΧΑΙΑΣ

125

125

125

100%

132

63.790,00

57.070,00

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

6

6

6

100%

8

3.264,00

2.800,00

ΗΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ
ΑΣ

116

116

116

100%

125

85.512,00

80.432,00

33

32

32

100%

38

51.720,00

50.072,00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

35

35

35

100%

41

17.312,00

16.192,00

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

19

19

19

100%

19

9.622,40

8.582,40

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

59

57

59

100%

70

38.660,00

38.500,00

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

37

37

37

100%

39

22.992,00

21.936,00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

14

14

14

100%

16

10.040,00

8.504,00

5.288.160,96

4.801.017,2
7

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

14.792

14.220

13.095

92%

16.342

1.3.3. Στατιστικά στοιχεία
Στους παρακάτω Πίνακες -3 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2014 ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» και -4 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2014 ΚΑΤΑ Π.Ε.», γίνεται ανάλυση, κατά είδος
ζημιωθείσας καλλιέργειας και κατά Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα, του βαθμού
ταυτοποίησης των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων, έτους 2014, με τις αντίστοιχες
δηλώσεις καλλιέργειας των παραγωγών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2014 ΚΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
ΠΟΡΙΣΜΑΤ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩ
ΠΟΣΟΣΤ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΠΛΗΘΟΣ
Α
Ν
Ο
ΣΘΕΙΣΕΣ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΡΙΣΜ
ΣΥΝΔΕΔΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙ
ΣΥΝΔΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩ
ΩΝ
ΑΤΩΝ
ΜΕΝΑ ΜΕ
ΩΝ ΣΕ
ΗΣ
-ΣΕΙΣ (€)
ΑΓΡΟΤΕΜΑΔΚΕ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΧΙΩΝ (€)
ΜΑΣΤΙΧΑ
3.827
4.459
3.856
86%
326.525
46.022
ΛΟΙΠΑ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
5.048
733
700
95%
621.236
131.746
ΟΣΠΡΙΑ
16.632
2.839
2.669
94%
741.032
172.757
ΑΚΡΟΔΡΥΑ
15.222
3.792
3.338
88%
787.105
197.530
ΣΥΚΙΕΣ
21.450
5.231
4.750
91%
967.805
217.473
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
20.272
4.693
4.321
92%
1.157.780
427.852
ΣΙΤΗΡΑ
102.735
12.799
11.890
93%
1.364.330
228.023
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ
5.569
2.929
2.817
96%
1.388.626
198.628
ΒΕΡΙΚΚΟΚΙΕΣ
12.465
3.444
3.251
94%
1.572.140
431.812
ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
23.386
5.256
5.222
99%
2.342.057
580.911

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΑΧΛΑΔΙΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΕΛΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΗΛΙΕΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΦΥΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΦΥΤΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΑΜΠΕΛΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ/ΝΕΚΤΑ
ΡΙ-ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

20.857
8.407
35.588
169.318
ΕΚΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩ
Ν
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙ
ΩΝ ΣΕ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
19.577
63.238
31.601

3.211
2.325
4.306
36.022

3.125
2.188
3.969
34.548

97%
94%
92%
96%

2.932.440
4.298.712
4.738.127
5.363.929

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΡΙΣΜ
ΑΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑΤ
Α
ΣΥΝΔΕΔΕ
ΜΕΝΑ ΜΕ
ΔΚΕ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΣΥΝΔΕΣ
ΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩ
-ΣΕΙΣ (€)

8.575
13.514
19.049

7.939
12.596
18.386

93%
93%
97%

6.510.130
6.929.801
7.409.628

612.145
664.882
941.079
790.374
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Η ΕΙΣΦΟΡΑ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤ
ΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (€)
1.107.768
1.675.882
1.760.058

344.937

38.707

36.445

94%

8.928.417

1.754.649

165.756
1.021.552
180.197

22.805
96.161
46.398

22.017
95.159
44.346

97%
99%
96%

11.107.074
16.336.121
19.288.429

1.947.663
4.463.029
3.859.429

62.446

20.587

20.367

99%

22.995.161

2.808.158

2.350.082

357.835

343.899

96%

128.106.60
7

25.017.870

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2014 ΚΑΤΆ Π.Ε.
ΕΚΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕ ΔΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

49.017

6.872

6.360

93%

2.518.201

418.217

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

6.836

2.342

2.233

95%

726.337

181.259

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6.482

2.152

1.934

90%

398.752

141.417

ΑΡΤΗΣ

9.332

2.111

1.978

94%

401.449

155.685

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.730

611

479

78%

162.659

32.610

ΑΧΑΙΑΣ

56.417

10.229

9.810

96%

2.239.145

649.611

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

70.629

6.760

6.519

96%

2.819.161

518.587

6.168

930

894

96%

153.180

39.379

38.799

3.947

3.840

97%

2.026.745

425.030

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1.208

692

602

87%

129.452

18.816

255.015

28.939

28.580

99%

9.270.053

1.310.011

13.885

2.902

2.548

88%

1.133.179

173.975

73

17

17

100%

3.330

474

2.808

562

550

98%

2.967

11.428

ΗΛΕΙΑΣ

103.744

16.366

15.791

96%

4.582.733

1.070.686

ΗΜΑΘΙΑΣ

183.913

31.981

31.745

99%

24.038.793

3.488.432

43.041

14.708

13.913

95%

5.029.080

753.352

ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1.475

252

225

89%

189.740

31.928

58.009

8.716

8.383

96%

1.159.269

360.748

4.188

1.106

702

63%

134.917

33.855

ΚΑΒΑΛΑΣ

48.872

6.880

6.641

97%

5.255.854

861.908

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

64.111

3.557

3.526

99%

1.190.687

330.391

ΕΚΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕ ΔΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

8.818

2.343

2.041

87%

844.114

222.270

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

368

190

140

74%

2.065

1.971

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

843

315

295

94%

12.308

9.579

ΚΙΛΚΙΣ

75.136

7.564

7.133

94%

2.082.844

414.097

ΚΟΖΑΝΗΣ

24.018

5.414

4.712

87%

1.854.694

351.282

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

47.815

12.553

12.314

98%

3.932.667

1.426.805

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6.663

1.693

1.566

92%

503.848

90.231

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9.448

2.282

2.213

97%

117.629

58.226

111.127

12.150

11.509

95%

7.519.367

1.558.124

351

129

102

79%

36.344

2.552

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

26.062

5.814

5.268

91%

706.590

66.946

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

155

86

75

87%

11.534

1.446

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

28.542

3.299

3.191

97%

2.232.033

376.283

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

22.342

5.263

4.830

92%

673.225

188.547

ΞΑΝΘΗΣ

63.563

7.654

7.331

96%

1.976.349

548.558

ΠΕΛΛΗΣ

157.257

32.936

32.507

99%

15.300.849

3.471.560

ΠΙΕΡΙΑΣ

89.259

14.788

14.292

97%

6.405.931

1.317.903

5.580

687

514

75%

72.899

31.369

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.703

451

398

88%

5.595

8.126

271.709

34.579

34.158

99%

6.375.838

1.404.047

1.975

920

681

74%

104.391

29.033

270.732

35.624

34.116

96%

8.552.261

1.462.588

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

18.391

1.603

1.509

94%

290.248

141.886

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

36.842

5.754

5.600

97%

1.166.242

380.875

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

8.265

1.658

1.595

96%

576.880

113.871

661

224

170

76%

16.971

3.962

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ

ΦΩΚΙΔΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

29.798

3.997

3.803

95%

2.754.673

249.482

ΧΑΝΙΩΝ

2.024

723

674

93%

78.987

30.581

ΧΙΟΥ

3.886

4.510

3.892

86%

333.549

47.869

2.350.082

357.835

343.899

96%

128.106.607

25.017.870

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Στους παραπάνω Πίνακες -3 και -4 δίδονται στοιχεία πλήθους και έκτασης ζημιωθέντων
αγροτεμαχίων, ύψους καταβληθεισών αποζημιώσεων και ύψους αντίστοιχης ασφαλιστικής
εισφοράς.

Τα στοιχεία έχουν προκύψει από την επεξεργασία δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ
μέχρι της 31/7/2015.

Στον Πίνακα 5 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Ζ.Κ. 2014 ΜΕ ΔΚΕ»
γίνεται ανάλυση, κατά είδος ζημιωθέντων ζώων έτους 2014 και κατά Περιφερειακή Ενότητα,
του βαθμού ταυτοποίησης των ζημιωθέντων ειδών με τις αντίστοιχες δηλώσεις εκτροφής των
παραγωγών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014 ΜΕ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗ

ΠΟΡΙ ΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΔΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΔΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΟΡΙ
ΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΔΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

336

330

98%

52

50

96%

4

2

50%

392

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

11

11

100%

7

7

100%

1

1

100%

19

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

65

65

100%

3

3

100%

1

1

100%

69

ΑΡΤΗΣ

93

91

98%

46

43

93%

4

3

75%

143

ΑΤΤΙΚΗΣ

15

13

87%

3

3

100%

3

3

100%

21

ΑΧΑΙΑΣ

68

67

99%

61

61

100%

1

1

100%

130

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

133

125

94%

14

14

100%

1

0

0%

148

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

311

306

98%

69

68

99%

1

1

100%

381

ΔΡΑΜΑΣ

409

407

100%

334

324

97%

1

1

100%

744

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

16

12

75%

1

1

100%

0

0

……

17

ΕΒΡΟΥ

64

64

100%

128

127

99%

3

3

100%

195

ΕΥΒΟΙΑΣ

13

11

85%

0

0

……

5

4

80%

18

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

41

41

100%

24

24

100%

0

0

……

65

8

7

88%

0

0

……

0

0

……

8

ΗΛΕΙΑΣ

45

44

98%

79

79

100%

1

1

100%

125

ΗΜΑΘΙΑΣ

37

37

100%

43

43

100%

2

2

100%

82

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

548

541

99%

1

0

0%

14

14

100%

563

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

140

138

99%

147

145

99%

1

1

100%

288

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

371

369

99%

651

650

100%

6

5

83%

1.028

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

236

236

100%

187

184

98%

10

8

80%

433

ΚΑΒΑΛΑΣ

161

160

99%

56

56

100%

3

3

100%

220

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

213

209

98%

132

132

100%

36

33

92%

381

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

59

57

97%

22

22

100%

0

0

……

81

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

2

100%

0

0

……

0

0

……

2

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

32

28

88%

0

0

……

6

6

100%

38

ΚΙΛΚΙΣ

61

58

95%

195

194

99%

1

1

100%

257

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ

246

238

97%

108

105

97%

9

9

100%

363

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

40

39

98%

0

0

……

1

1

100%

41

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

9

9

100%

41

37

90%

0

0

……

50

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

16

16

100%

23

23

100%

0

0

……

39

ΣΥΝΔ
ΜΕ

1

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

2.352

2.292

97%

500

488

98%

13

13

100%

2.865

386

368

95%

0

0

……

1

1

100%

387

70

60

86%

11

9

82%

3

1

33%

84

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

0

0

……

1

1

100%

0

0

……

1

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

396

383

97%

95

94

99%

0

0

……

491

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

11

11

100%

5

5

100%

0

0

……

16

ΞΑΝΘΗΣ

205

202

99%

209

205

98%

2

2

100%

416

ΠΕΛΛΗΣ

233

227

97%

82

80

98%

26

25

96%

341

ΠΙΕΡΙΑΣ

126

126

100%

38

37

97%

0

0

……

164

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

70

67

96%

85

84

99%

0

0

……

155

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

744

681

92%

3

3

100%

12

11

92%

759

ΡΟΔΟΠΗΣ

247

245

99%

138

136

99%

0

0

……

385

98

95

97%

216

215

100%

2

2

100%

316

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

503

488

97%

396

392

99%

8

8

100%

907

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

107

104

97%

39

37

95%

10

9

90%

156

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

41

41

100%

106

106

100%

3

3

100%

150

134

129

96%

43

41

95%

1

1

100%

178

67

62

93%

19

19

100%

3

3

100%

89

1.478

1.421

96%

0

0

……

10

10

100%

1.488

3

3

100%

6

6

100%

2

2

100%

11

11.070

10.736

97%

4.419

4.353

99%

211

195

92%

15.700

ΣΕΡΡΩΝ

ΦΩΚΙΔΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1.3.4. Απολογισμός εργασιών Τμημάτων Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων
Φυτικού και Ζωικού Τομέα έτους 2014
Τα Τμήματα Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων Φυτικού και Ζωικού Τομέα
συντόνισαν το έργο των εκτιμήσεων των ζημιών έτους 2014, που ήταν ιδιαίτερα
επιβαρυμένο, επιμελήθηκαν τις μετακινήσεις γεωτεχνικού προσωπικού για τις
ανάγκες των εκτιμήσεων και έδωσαν οδηγίες για τη διεκπεραίωση του όλου έργου.
Στελέχη των Τμημάτων επισκέφθηκαν τα περισσότερα Υποκαταστήματα του
Οργανισμού, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές ή σημειώθηκαν ιδιαίτερα
προβλήματα.
Επίσης, συντάχθηκαν 10 Εισηγητικά Σημειώματα προς το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και
αντίστοιχες Αποφάσεις Δ.Σ., εκδόθηκαν 530 εντολές μετακίνησης γεωτεχνικών,
συντάχθηκαν δεκάδες έγγραφες απαντήσεις σε παραγωγούς και φορείς που τους
εκπροσωπούν και έγινε παροχή πληροφοριών τηλεφωνικά σε εκατοντάδες
παραγωγούς και φορείς που τους εκπροσωπούν.
Εντός του 2014, από τα τμήματα Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων Φυτικού και
Ζωικού Τομέα ελέγχθηκαν, εκκαθαρίσθηκαν και εστάλησαν για δημιουργία
εμβασμάτων πληρωμής στη Διεύθυνση Πληροφορικής 292.910 πορίσματα εκτίμησης

2

1

15.

και επανεκτίμησης ζημιών ετών 2012, 2013 και 2014, φυτικής παραγωγής και ζωικού
κεφαλαίου για τις οποίες κατεβλήθησαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους εκατόν έξι
εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (106.600.000€). .
Για τη διεκπεραίωση του έργου αυτού από το τμήμα Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων
Φυτικού Τομέα, εντός του 2014, έγινε μηχανογραφική καταχώρηση 52.140
δηλώσεων ζημιάς και πορισμάτων εκτίμησης στο σύνολο των 485.000 δηλώσεων
ζημιάς και πορισμάτων εκτίμησης, που καταχωρήθηκαν στη μηχανογραφική
εφαρμογή της Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. σε όλη τη χώρα (11%), έγινε αντιπαραβολή και
έλεγχος 292.910 πορισμάτων εκτίμησης και έγιναν 6.310 διορθώσεις πορισμάτων και
στοιχείων παραγωγών.
Στον συνημμένο Πίνακα-6 «ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2014» φαίνονται αναλυτικά κατά
Περιφερειακή Ενότητα και Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., το ύψος των καταβληθεισών
αποζημιώσεων, εντός του 2014, σε Ευρώ (€) για τη φυτική παραγωγή και το ζωικό
κεφάλαιο αντίστοιχα.
Στον Πίνακα-6 «ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2014» φαίνονται αναλυτικά κατά Περιφερειακή Ενότητα
και Υποκατάστημα, το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων, εντός του 2014, σε Ευρώ
(€) για τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ -6
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛ.Γ.Α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΕΛΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2014
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
ΖΩΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
688.283
12.999
11.332
139.529
172.605
1.223.105
554.912
319.388
280.914
26.197
1.574.941
764.728
2.393.890
19.393.853
23.413.806

72.847
800
50.480
12.444
12.808
8.906
41.276
26.817
1.320
4.120
180.735
260.631
192.971
49.487
136.254

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩ
ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 201
761.
13.
61.
151.
185.
1.232.
596.
346.
282.
30.
1.755.
1.025.
2.586.
19.443.
23.550.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΡΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΧΑΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4.290.678
20.119
61.981
447.226

150.999
42.416
117.814
228.714

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
ΖΩΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
192.230
1.534.646
1.443.805
1.370.688
661.450
1.118.537
121.658
6.869
138.365
733.064
1.769.822
219.921
314.335
3.504.205
1.773.565
377.282
600
1.535.824
183.490
7.259.135
1.286.376
521.635
2.379.502
58.713
7.279.418
5.694
1.183.113
1.731.077
3.882.808
495.520
837.141
99.952.004

258.435
67.555
253.499
32.115
79.515
120.172
163.593
4.416
130.401
404.385
89.804
95.442
37.608
136.423
69.267
55.375
34.778
68.324
270.181
937.898
200.628
418.740
56.190
3.874
97.326
37.408
23.582
44.988
22.226
31.104
24.571
6.684.570

4.441.
62.
179.
675.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩ
ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 201
450.
1.602.
1.697.
1.402.
740.
1.238.
285.
11.
268.
1.137.
1.859.
315.
351.
3.640.
1.842.
432.
35.
1.604.
453.
8.197.
1.487.
940.
2.435.
62.
7.376.
43.
1.206.
1.776.
3.905.
526.
861.
106.636.

Στους Πίνακες -7,-8,-9,-10, που ακολουθούν υπάρχει ανάλυση των αποζημιώσεων που
καταβλήθηκαν εντός του 2014, κατά ζημιογόνο αίτιο και κατά είδος καλλιέργειας ή ζώου για
τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ -7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014
ΥΨΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΣΕ €
ΡΟΔΑΚΙΝΑ/ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
21.803.154
ΚΕΡΑΣΙΑ
12.236.343
ΑΜΠΕΛΙΑ
11.273.990
ΜΗΛΑ
10.861.691
ΠΑΤΑΤΕΣ
6.016.708
ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ
4.916.329
ΑΧΛΑΔΙΑ
4.846.164
ΕΛΙΕΣ
4.473.074
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
3.204.713
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
2.880.678
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ
2.595.541
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
2.385.591
ΚΑΠΝΑ
2.054.920
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
1.944.495
ΒΑΜΒΑΚΙ
1.850.450
ΣΙΤΗΡΑ
1.372.431
ΠΕΠΟΝΙΑ/ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
1.362.917
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ
1.031.757
ΑΚΡΟΔΡΥΑ
1.018.902
ΣΥΚΑ
953.684
ΟΣΠΡΙΑ
538.925
ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ
329.547
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
99.952.004
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ -8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ,
ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ
ΧΑΛΑΖΙ
ΠΑΓΕΤΟΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ
ΛΗΜΝΟΥ
ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ
ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014

ΥΨΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ
€
64.687.446
13.158.895
11.949.285
6.834.794
1.896.004
1.119.192
222.215
57.067
27.105
99.952.004

ΠΙΝΑΚΑΣ -9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ,
ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΨΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ
€

ΒΟΟΕΙΔΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Β. > 550 Κ.
ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΙΑΣ
ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΟΣ
ΒΟΟΕΙΔΗ
ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 400 ΚΙΛΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΟΣ
ΒΑΡΟΥΣ 400-550 ΚΙΛΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΑΙΓΟΕΙΔΗ ΑΒΕΛΤΙΩΤΑ
ΑΙΓΟΕΙΔΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΑΒΕΛΤΙΩΤΑ
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ
ΙΠΠΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014

1.990.811

806.740
448.256
447.891
87.010
74.550
584.754
59.726
1.312.154
381.662
463.507
27.510
6.684.570

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΩΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014
ΒΟΟΕΙΔΗ
59%
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑ
ΤΑ
36%

ΙΠΠΟΕΙΔΗ
0%

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜ
ΗΝΗ
5%

ΠΙΝΑΚΑΣ – 10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014, ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΚΕΤΟΥ
ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ €

2.912.988
1.673.738
1.048.028
263.274
237.130
215.242
188.009
146.160
6.684.570

1.4. Ζημιές Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων - Τμήμα Εκτιμήσεων και
Ενισχύσεων
1.4.1. Πληρωμές Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
Το έτος 2014, καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 6.240.724,36
Ευρώ, σε δικαιούχους παραγωγούς, για ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές τους
εκμεταλλεύσεις

που

εντάχθηκαν

σε

Προγράμματα

Κρατικών

Οικονομικών

Ενισχύσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 11:
ΠΙΝΑΚΑΣ -11. Οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2014, σε
δικαιούχους παραγωγούς, για ζημιές που υπέστησαν οι γεωργοκτηνοτροφικές τους
εκμεταλλεύσεις.
Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε

Κρατική Οικονομική Ενίσχυση (€)

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2010

525.228,82

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2011

828.998,64

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2012

2.077.419,74

ΕΤΗΣΙΟ 2010

930.344,99

ΕΤΗΣΙΟ 2011

982.863,30

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ*

895.868,87

ΣΥΝΟΛΟ
6.240.724,36
* προγράμματα παρελθόντων ετών με οικονομικές υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν
το 2014 (επιστρεφόμενα ποσά)
1.4.2. Λήξη Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων:


«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους

εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές το έτος 2010». (ΦΕΚ 564/Β/2013) «Πυρκαγιές 2010».


«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της

εκμεταλλεύσεις

ζημιώθηκαν

από

θεομηνίες

χώρας,

που οι γεωργικές τους

(πλημμύρες,

κατολισθήσεις)

και

δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπέρβολικές βροχοπτώσεις, παγετός,

χαλάζι),

κατά

τη

χρονική

περίοδο

Ιανουάριος

–Δεκέμβριος

2010».

(ΦΕΚ

1461/Β/2013) - «Ετήσιο 2010».

1.4.3. Νέα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων


Ετήσιο 2011:

Από 1 Σεπτεμβρίου

έως και 30 Σεπτεμβρίου 2014, με σχετική ανακοίνωση, ο

ΕΛ.Γ.Α. κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης
για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες
(πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες,
υπέρβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χαλάζι), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος –
Δεκέμβριος 2011, σε εφαρμογή της αριθμ. 675/92751/11-8-2014 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της
εκμεταλλεύσεις

ζημιώθηκαν

από

θεομηνίες

χώρας

που οι γεωργικές τους

(πλημμύρες,

κατολισθήσεις)

και

δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπέρβολικές βροχοπτώσεις, παγετός,
χαλάζι)

κατά

τη

χρονική

περίοδο

Ιανουάριος

–Δεκέμβριος

2011».

(ΦΕΚ

2259/Β/2014).
Συνολικά στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 1459 επιλέξιμες αναγγελίες και
υποβλήθηκαν 33.844 δηλώσεις ζημιάς περίπου, (33.390 δηλώσεις φυτικού
κεφαλαίου - 408 δηλώσεις πάγιου κεφαλαίου – 46 δηλώσεις

αποθηκευμένων

προϊόντων).

1.4.4. Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι προγραμμάτων Κ.Ο.Ε.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Παρακολούθησης και Ελέγχου των
προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΕΠΟΕ) διενεργήθηκαν οι
παρακάτω τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι:
1.

Στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης σε παραγωγούς που έχουν

ενισχυθεί για ζημιές που εντάχθηκαν στα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων “Ετήσιο 2006”, “Πυρκαγιές 2006”, “ Ετήσιο 2007”, “Πυρκαγιές 2007”.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε τυχαίο δείγμα 28 παραγωγών, οι οποίοι ενισχύθηκαν
για ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο και στο πάγιο κεφάλαιο. Διενεργήθηκαν
διοικητικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί-μηχανογραφικοί έλεγχοι, έλεγχοι πληρωμών και
επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού αντικειμένου.

2.

Στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας σε παραγωγούς που έχουν ενισχυθεί για

ζημιές που εντάχθηκαν στα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
“Ετήσιο 2006”, “Ετήσιο 2007” & “Α’ Τρίμηνο 2008”.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε τυχαίο δείγμα 39 παραγωγών, οι οποίοι ενισχύθηκαν
για ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο και στο πάγιο κεφάλαιο. Διενεργήθηκαν
διοικητικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί-μηχανογραφικοί έλεγχοι, έλεγχοι πληρωμών και
επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού αντικειμένου.
3.

Στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας σε παραγωγούς που έχουν ενισχυθεί για

ζημιές που εντάχθηκαν στα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
“Πυρκαγιές 2007” & “Πυρκαγιές 2008”.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε τυχαίο δείγμα 41 παραγωγών, οι οποίοι ενισχύθηκαν
για ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο, στο πάγιο κεφάλαιο και σε έγγειο κεφάλαιο.
Διενεργήθηκαν διοικητικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί - μηχανογραφικοί έλεγχοι, έλεγχοι
πληρωμών και επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού αντικειμένου.
4.

Στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας σε παραγωγούς που έχουν ενισχυθεί για

ζημιές που εντάχθηκαν στα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
“Πυρκαγιές 2007” & “Πυρκαγιές 2009”.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε τυχαίο δείγμα 42 παραγωγών, οι οποίοι ενισχύθηκαν
για ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο, στο πάγιο κεφάλαιο και σε έγγειο κεφάλαιο.
Διενεργήθηκαν διοικητικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί-μηχανογραφικοί έλεγχοι, έλεγχοι
πληρωμών και επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού αντικειμένου.

1.4.5. Λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος


Σύνταξη νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (σχέδιο), σε

εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΚΓ) σχετικά με
τις Κρατικές Ενισχύσεις στο γεωργικό και τον δασονομικό τομέα στις αγροτικές
περιοχές για την περίοδο 2014-2020.


Σύνταξη οδηγιών προς τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. για την ορθή υλοποίηση

των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων .


Έκδοση, σχετικών με τα προγράμματα κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων,

αποφάσεων.


Έλεγχοι στη μηχανογραφική εφαρμογή των προγραμμάτων Κ.Ο.Ε , σχετικά

με την ορθή καταχώρηση και τον σωστό υπολογισμό της χορηγούμενης ενίσχυσης.



Δημιουργία νέων εντύπων και αναφορών προσαρμοσμένων στην νέα

μηχανογραφική εφαρμογή.


Ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή και

σχετικός έλεγχος αυτών.


Διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας και παροχή πληροφοριών

τηλεφωνικά σε παραγωγούς και φορείς τους.

2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2.1. Εισαγωγή
Η Διεύθυνση Μελετών & Εφαρμογών δραστηριοποιήθηκε στους παρακάτω τομείς:


Ενεργητική Προστασία (Τμήμα Ενεργητικής Προστασίας & Εφαρμογών)



Έρευνα και Εκπαίδευση (Τμήμα Μελετών & Εκπαίδευσης)



Στατιστική (Τμήμα Στατιστικής & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών)

Το 2014 η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών εκτός των θεσμικών αρμοδιοτήτων της,
που άσκησε με ιδιαίτερη επιτυχία, τα στελέχη της επιφορτίστηκαν επιπλέον και με
πρόσθετα καθήκοντα, όπως:
 Αποστολή ολοκληρωμένης πρότασης που αφορά στην ένταξη δράσεων
Ενεργητικής Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση
του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές
και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων»
για την Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
 Παρακολούθηση της υλοποίησης της εφαρμογής του υποέργου 5 «Ανάπτυξη
Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων, Ανάπτυξη Διεπαφών
κα Διαλειτουργικότητα με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα Υποσυστήματά του».
 Προσπάθεια ένταξης της δράσης της Ενεργητικής Προστασίας στο Μέτρο 126
(ΠΑΑ 2007 – 2013).
 Παροχή στοιχείων που ζητήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την
υλοποίηση του «χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης επί
των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων σε αγρότες από τον ΕΛ.Γ.Α.».
 Παροχή στοιχείων – παρατηρήσεις επί των παραδοτέων που ζητήθηκαν από τον
Τεχνικό Σύμβουλο, αρμόδιο για τη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών,
πληροφοριακών συστημάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α..

 Παρείχε στοιχεία στον ανάδοχο που ανέλαβε την αναλογιστική μελέτη για τον
ΕΛ.Γ.Α..
Επιγραμματικά, τα τρία τμήματα της Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών


Εξυπηρέτησαν ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών και φορέων τηλεφωνικά και
γραπτά, σε αιτήματά τους.



2.2

Συνέταξαν και διεκπεραίωσαν εισηγητικά προς το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α..

Πρόγραμμα

Προστασίας

των

καλλιεργειών

από

τον

Παγετό

με

Αντιπαγετικούς Ανεμιστήρες, από το Χαλάζι με Αντιχαλαζικά Δίχτυα και από
τη βροχή με αντιβροχική μεμβράνη
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 τις αριθμ. 217/15-11-2007, 131/19-7-2012, 88/237-2013 και 88/5-6-2014 Αποφάσεις του ενέκρινε για τα έτη 2008, 2012, 2013 και
2014 το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών
καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή.
Με τις ίδιες Αποφάσεις καθορίστηκαν τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα
επιχορηγούσε 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 προστατεύονταν, 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

2014

καθορίστηκαν:
α) ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας,
β) το αντιχαλαζικό δίχτυ και
γ) η αντιβροχική μεμβράνη.
Το συνολικό ύψος επιχορήγησης, το οποίο εγκρίθηκε, έφτανε συνολικά το ποσόν
των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000 €).
Η υλοποίηση των παραπάνω Αποφάσεων του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. είχε ως
αποτέλεσμα, ο ΕΛ.Γ.Α. να εγκρίνει σε φυσικά πρόσωπα, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
και ταυτόχρονα πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις της σχετικής Απόφασης του
Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., μέσα Ενεργητικής Προστασίας των καλλιεργειών τους από τον
παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. Και συγκεκριμένα:

2.2.Α ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
α) Τα συνολικά εγκριθέντα ποσά για την επιχορήγηση εγκατάστασης αντιπαγετικών
ανεμιστήρων ανήλθαν για:


το έτος 2008 στα 135.684,00€,



το έτος 2012 στα 57.660,00 € και



το έτος 2013 στα 75.900,00€.

όπως αναλυτικά κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα στους Πίνακες 12, 13
&14 &.
ΠΙΝΑΚΑΣ-12:

Εγκριθέντες

αντιπαγετικοί

ανεμιστήρες,

μετατροπής

από

πετρελαιοκίνητους ισχύος 150ΗΡ σε ηλεκτροκίνητους, για επιχορήγηση έτους
2008 (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 217/15-11-2007 & 110/24-7-2008).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝ. ΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΙΘΜ.
Α/Μ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ
ΧΩΝΙΚΑΣ
Α.Σ. ΑΡΤΑΣ
ΡΟΚΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ (€)

5
1
1
6
3
2

37.690,00
7.538,00
7.538,00
45.228,00
22.614,00
15.076,00

18

135.684,00

ΠΙΝΑΚΑΣ-13: Εγκριθέντες αντιπαγετικοί ανεμιστήρες για επιχορήγηση έτους
2012 (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 131/19-7-2012 & 31/4-4-2013).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. Α/Μ

ΠΟΣΟ (€)

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

7

50.460,00

ΑΡΤΑΣ

1

7.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

8

57.660,00

ΠΙΝΑΚΑΣ-14: Εγκριθέντες αντιπαγετικοί ανεμιστήρες για επιχορήγηση έτους
2013 (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 88/23-7-2013 & 15/11-2-2014).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. Α/Μ

ΠΟΣΟ (€)

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

10

67.560,00

ΝΗΣΩΝ

1

8.340,00

ΣΥΝΟΛΟ

11

75.900,00

β) Το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο ΕΛ.Γ.Α. το 2014 για την επιχορήγηση
αντιπαγετικών ανεμιστήρων ανήλθε σε 29.378,00€. Αναλυτικά κατέβαλε για
επιχορηγήσεις:


έτους 2008, το ποσόν των 7.538,00 €



έτους 2012, το ποσόν των 13.500,00 € και



έτους 2013, το ποσόν των 8.340,00 €.

Οι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες που επιχορηγήθηκαν το έτος 2014, για τα έτη 2008,
2012 & 2013, αποτυπώνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα στους Πίνακες 15, 16 &17.
ΠΙΝΑΚΑΣ-15: Επιχορηγηθέντες αντιπαγετικοί ανεμιστήρες, μετατροπής από
πετρελαιοκίνητους ισχύος 150ΗΡ σε ηλεκτροκίνητους, έτους 2008 (Αποφάσεις
Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 217/15-11-2007 & 110/24-7-2008 & 195/23-10-2014).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. Α/Μ
1

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ-16:

Επιχορηγηθέντες

ΠΟΣΟ (€)
7.538,00

1

αντιπαγετικοί

7.538,00

ανεμιστήρες

έτους

2012

(Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 131/19-7-2012 & 31/4-4-2013).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ-17:

ΑΡΙΘΜ. Α/Μ
2

ΠΟΣΟ (€)
13.500,00

2

Επιχορηγηθέντες

αντιπαγετικοί

13.500,00

ανεμιστήρες

έτους

(Αποφάσεις ΔΣ ΕΛ.Γ.Α. 88/23-7-2013 & 15/11-2-2014).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΗΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. Α/Μ
1

ΠΟΣΟ (€)
8.340,00

2013

ΣΥΝΟΛΟ

1

8.340,00

2.2.Β ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
α) Τα συνολικά εγκριθέντα ποσά για την επιχορήγηση εγκατάστασης αντιχαλαζικών
διχτυών & αντιβροχικών μεμβρανών ανήλθαν για:


το έτος 2012, στα 5.291.960,07 €,



το έτος 2013 στα 6.557.560,26 € και



το έτος 2014 (1η Επιχορήγηση) στα 640.482,96 €,



το έτος 2014 (2η Επιχορήγηση) στα 483.342,00 €,

όπως αναλυτικά κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα στους Πίνακες 18,
19, 20 & 21.
ΠΙΝΑΚΑΣ-18:

Εγκριθείσες

εγκαταστάσεις

αντιχαλαζικών

διχτυών

&

αντιβροχικών μεμβρανών έτους 2012 (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 131/19-7-2012 &
30/4-4-2013).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
31
1
1
5
3
25
8
2
43
2
9
79
1
4
22
63
28
20
3
17
39
11
2
5
12
13

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
244,260
8,173
4,000
65,460
34,000
366,852
68,079
13,700
420,568
24,591
52,900
437,150
9,000
51,750
228,800
586,271
191,400
288,920
62,675
200,588
313,615
40,900
34,000
82,639
182,400
130,900

ΠΟΣΟ (€)
283.858,20
9.317,22
4.560,00
74.624,40
44.880,00
424.450,02
83.370,06
18.084,00
612.168,03
34.958,52
53.676,00
500.195,16
13.230,00
68.310,00
270.225,00
807.462,77
188.304,10
342.391,80
77.653,50
268.208,16
465.498,15
54.438,00
38.760,00
107.342,46
210.600,00
159.366,00

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

4
1
453

54,661
3,400
4.201,652

72.152,52
3.876,00
5.291.960,07

ΠΙΝΑΚΑΣ -19: Εγκριθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών έτους 2013
(Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 88/23-7-2013 & 14/11-2-2014).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

3
4
18
5
1
2
16
4
46
5
2
1
41
3
9
4
93
64
1
48
1
10
73
11
8
19
20
9
5
526

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
106,000
32,000
106,600
48,300
21,000
2,960
246,675
31,300
334,100
17,700
5,800
7,000
247,000
14,6
64,992
78,800
850,805
434,800
5,000
912,000
5,000
98,772
577,962
51,490
78,100
155,200
222,900
113,023
48,000
4.917,879

ΠΟΣΟ (€)
152.640,00
43.260,00
160.650,00
65.718,00
26.460,00
6.212,40
319.204,50
44.622,00
511.056,00
20.178,00
7.308,00
7.980,00
307.512,00
17.076,00
95.306,94
148.896,00
1.243.788,54
297.240,00
5.700,00
1.202.802,00
9.900,00
141.637,68
844.220,28
65.664,00
99.666,00
210.183,00
272.121,00
160.669,92
69.888,00
6.557.560,26

ΠΙΝΑΚΑΣ -20: Εγκριθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών έτους 2014
(1η Επιχορήγηση) (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 88/5-6-2014 & 169/25-09-2014)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΟΣΟ (€)
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

4
9

37,800
186,200

54.432,00
112.032,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2
11
13
1
2
7
49

21,924
107,810
116,400
12,000
20,800
48,900

31.570,56
157.136,40
158.898,00
19.440,00
29.952,00
77.022,00

551,834
640.482,96
ΠΙΝΑΚΑΣ -21: Εγκριθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών έτους 2014
(2η Επιχορήγηση) (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 88/5-6-2014 & 199/11-11-2014).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

1
5
9
2
2
4
9
2
1
35

ΠΟΣΟ (€)

5,000
43,900
73,630
10,050
8,600
52,850
96,200
16,500
39,875

7.200,00
63.216,00
100.266,00
14.472,00
7.740,00
65.640,00
145.548,00
21.840,00
57.420,00

346,605

483.342,00

β) Το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο ΕΛ.Γ.Α. το 2014 για την επιχορήγηση
αντιχαλαζικών διχτυών & αντιβροχικών μεμβρανών ανήλθε σε 2.343.706,02 €.
Αναλυτικά κατέβαλε για επιχορηγήσεις:


έτους 2012, το ποσόν των 1.168.925,90 €



έτους 2013, το ποσόν των 1.168.753,84 € και



έτους 2014 (1η επιχορήγηση), το ποσόν των 6.026,28 €.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων σε αγροτεμάχια και στρέμματα, καθώς και τα
ποσά επιχορήγησης που κατεβλήθησαν για τα έτη 2012, 2013 και 2014 (1η
επιχορήγηση), ανά Περιφερειακή Ενότητα, αποτυπώνονται στους Πίνακες 22, 23 &
24.

ΠΙΝΑΚΑΣ -22: Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών &
αντιβροχικών μεμβρανών έτους 2012 (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 131/19-7-2012 &
30/4-4-2013).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΟΣΟ (€)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΛΚΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2
3
1
3
1
8
38
8
6
2
4
9
4
1
6
3
1
100

19,000
95,900
7,0
22,4
7,900
34,067
404,299
54,6
69,05
43,0
29,0
84,695
15,6
30,5
64,5
25,661
3,4
1.010,572

23.727,07
90.690,70
6.808,95
36.316,71
10.428,00
32.421,86
511.271,06
35.808,24
72.648,97
34.294,08
36.798,49
114.802,39
20.378,28
28.218,41
78.562,15
32.140,02
3.610,52
1.168.925,90

ΠΙΝΑΚΑΣ -23: Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών &
αντιβροχικών μεμβρανών έτους 2013 (Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. 88/23-7-2013 &
14/11-2-2014).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
2
12
7
2
40
24
6
2
30
2
2
1
1
131

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
14,100
97,700

ΠΟΣΟ (€)
16.961,84
124.778,80

32,300

29.028,11

7,400

9.524,39

267,654
179,311

385.405,22
113.521,40
97.794,17

80,900

26,040
217,375
13,440
20,200
2,100
11,400

35.882,64
305.891,77
6.562,92
25.621,92
3.085,60
14.695,06

969,92

1.168.753,84

ΠΙΝΑΚΑΣ -24: Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών &
αντιβροχικών μεμβρανών έτους 2014 (1η Επιχορήγηση) (Αποφάσεις Δ.Σ.
ΕΛ.Γ.Α. 88/5-6-2014 & 169/25-09-2014).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

1

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
4,7

ΣΥΝΟΛΟ

1

4,7

ΠΟΣΟ (€)
6.026,28
6.026,28

2.3. Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό με τεχνητή
ομίχλη (Fog System)
Ο ΕΛ.Γ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας των καλλιεργειών από
τον παγετό με τεχνητή ομίχλη, έχει εγκαταστήσει το σύστημα αυτό σε αγροτική
περιοχή του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ του Νομού Κοζάνης. Η ευθύνη της λειτουργίας, της
συντήρησης και της φύλαξης του συστήματος έχει αναληφθεί από τους γεωργικούς
συνεταιρισμούς της παραπάνω περιοχής και συγκεκριμένα τους Συνεταιρισμούς
ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ.
Την περίοδο 2014 το εν λόγω σύστημα δεν τέθηκε σε λειτουργία.

2.4. Άλλες Δραστηριότητες του Τμήματος Ενεργητικής Προστασίας & Εφαρμογών


Συνεχής συνεργασία και συναντήσεις με φορείς, παραγωγούς και
κατασκευαστές

για

τον

ορθό

σχεδιασμό

και

υλοποίηση

των

προγραμμάτων επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας.


Σύνταξη προγράμματος επιχορήγησης έτους 2014.



Συμμετοχή υπαλλήλων του τμήματος σε ομάδες παραλαβών και
ενστάσεων.



Επίσκεψη σε συνεταιρισμούς για ενημέρωση σε θέματα ενεργητικής
προστασίας.



Ενημέρωση γραπτή και προφορική των συναδέλφων που ασχολούνται
με θέματα ενεργητικής προστασίας.



Συναντήσεις – συγκεντρώσεις με προϊσταμένους των Τμημάτων
Εφαρμογών και Επικοινωνίας.

2.5. Εθνικό πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια
μέσα (αεροπλάνα, μετεωρολογικά ραντάρ κ.λπ.)
Στις 12 Ιουνίου 2014 υπογράφηκε μεταξύ ΕΛ.Γ.Α. και αναδόχου εταιρείας
«Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ‘3Δ’) η αριθ. 11/2014
σύμβαση και η από 16-7-2014 τροποποίηση της, που αφορά στη Μίσθωση ενός
Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα και την Προμήθεια Ιωδιούχου
Αργύρου σε συσκευασία, καθώς επίσης και η αριθ. 12/2014 σύμβαση για την
προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης. Με την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων
ξεκίνησε ουσιαστικά η υλοποίηση της με αριθμ. 87/30-05-2012 Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. για τη συνέχιση της εφαρμογής του Εθνικού
Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα (ΕΠΧΠ) κατά την περίοδο
2014-2019.
Το ΕΠΧΠ, για το έτος 2014, εφαρμόστηκε από την αρμόδια υπηρεσιακή
μονάδα ΚΕ.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α., κατά την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 30
Σεπτεμβρίου 2014 με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε
πεδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Κεντρικής Ελλάδας (κυρίως Θεσσαλία),
καλύπτοντας έκταση περίπου πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (5.200.00)
στρεμμάτων.
Η καθυστέρηση έναρξης του Προγράμματος, στις 1-8-2014 έναντι της 20-32014 οφείλονταν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του Διεθνούς Διαγωνισμού για
τη Μίσθωση του Συστήματος, κατόπιν και σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης, και της
ανάδειξης του αναδόχου του έργου.
Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος, η ανάδοχος εταιρεία «3Δ», σε
εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης με αριθμό 11/2014 με τον ΕΛ.Γ.Α. παρείχε
τα εξής:
 Τρία (3) αεροσκάφη εξοπλισμένα με ειδικά συστήματα πυροδότησης φυσιγγίων
νεφών.
 Έξι (6) Χειριστές Αεροσκαφών σε καθήκοντα Κυβερνήτη και έξι (6) Χειριστές
Αεροσκαφών σε καθήκοντα Συγκυβερνήτη.

 Σύστημα Επικοινωνίας των αεροσκαφών με το Κέντρο Επιχειρήσεων στο κτίριο
του ΚΕ.Μ.Ε.
 Σύστημα Τηλεμετρίας των αεροσκαφών για τη μεταφορά των δεδομένων των
πτήσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε.
 Σύστημα Μετεωρολογικών Ραντάρ που απαρτίζεται από (α) δύο Μετεωρολογικά
Ραντάρ εγκατεστημένα στις θέσεις Φιλύρου Θεσσαλονίκης και Λιόπρασου
Τρικάλων αντίστοιχα, (β) Καταγραφικού συστήματος στο Κέντρο Επιχειρήσεων
στο κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε. και (γ) Δικτύου Ευρείας Περιοχής (WAN, Wide Area
Network) για τη μεταφορά των δεδομένων από τις θέσεις των Ραντάρ στο
Καταγραφικό σύστημα στο ΚΕ.Μ.Ε.
 Προμήθεια φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου σποράς των νεφών.
Επίσης, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α. με την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η τελευταία παρείχε μετεωρολογικά δεδομένα,
προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η εκτέλεση της Ραδιοβόλισης, τα οποία απαιτούνται
για

τη

μετεωρολογική

υποστήριξη

του

Εθνικού

Προγράμματος

Χαλαζικής

Προστασίας.
Η εφαρμογή του Προγράμματος έγινε από το ΚΕ.Μ.Ε. σε συνεργασία με την
ανάδοχο εταιρεία «3Δ». Οι Μετεωρολόγοι του ΕΛ.Γ.Α. (ΚΕ.Μ.Ε.) από 1 Αυγούστου
έως 30 Σεπτεμβρίου σε καθημερινή βάση, 24 ώρες το 24ωρο, εκτέλεσαν
μετεωρολογικές

προγνώσεις

και

παρατηρήσεις

της

ατμόσφαιρας

με

τα

μετεωρολογικά Ραντάρ, ορίζοντας το επίπεδο ετοιμότητας του συστήματος. Όταν
απαιτήθηκε ζητήθηκε η απογείωση αεροσκαφών, τα οποία καθοδηγήθηκαν σε
επιχειρήσεις σποράς των καταιγίδων που ήταν υποψήφιες για τη δημιουργία
χαλαζιού. Οι Χειριστές Αεροσκαφών τους οποίους διέθεσε η εταιρεία «3Δ» στον
ΕΛ.Γ.Α. και ο ένας πλέον Χειριστής Αεροσκαφών του ΕΛ.Γ.Α., εκτέλεσαν τις πτήσεις
σποράς των νεφών σε στενή συνεργασία με τους Μετεωρολόγους Ελεγκτές Ραντάρ.
Στην περιοχή προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας λειτούργησε το Δίκτυο
Χαλαζομέτρων για την καταγραφή του χαλαζιού. Η συντήρηση και η λειτουργία του
Δικτύου έγινε από το προσωπικό του ΚΕ.Μ.Ε. Στη συνέχεια, τα στοιχεία των
καταγραφών αναλύθηκαν από ειδικό λογισμικό και εξήχθησαν οι τιμές των
παραμέτρων χαλαζιού. Οι πληροφορίες από το δίκτυο χρησιμοποιήθηκαν και
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του Προγράμματος και παρέχουν άμεση και
αντικειμενική πληροφόρηση.
Την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά από κάθε ημέρα επιχειρήσεων σποράς ή
περιπολίας γινόταν αλληλοενημέρωση με τα αντίστοιχα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α.

Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Λάρισας και Λαμίας και συντασσόταν Ενημερωτικό Δελτίο
Επιχειρήσεων προς το Γραφείο του κ. Προέδρου, το Γραφείο του κ. Αντιπροέδρου,
τη Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών της Κεντρικής Διοίκησης και το αρμόδιο ή
αρμόδια Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α..
Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται ανά μήνα ο αριθμός ημερών με ετοιμότητα υψηλού
επιπέδου (Η.Ε.), ο αριθμός ημερών με πτήσεις σποράς των νεφών (Η.Σ.), ο αριθμός
ημερών με πτήσεις περιπολίας (Η.Π.), ο αριθμός των πτήσεων σποράς των νεφών
(Π.Σ.), ο αριθμός των πτήσεων περιπολίας (Π.Π.), ο αριθμός φυσιγγίων των 20g που
καταναλώθηκαν (Φ20) και ο αριθμός φυσιγγίων των 75g που καταναλώθηκαν (Φ75).
Πίνακας 25. Μηνιαία στοιχεία του ΕΠΧΠ με Εναέρια Μέσα περιόδου 2014
ΜΗΝΑΣ
Η.Ε.
Η.Σ.
Η.Π.
Π.Σ.
Π.Π.
Φ20
Φ75
ΑΥΓ.
10
6
0
8
3
964
0
ΣΕΠΤ.
18
11
5
23
13
4.006
0
ΣΥΝΟΛΟ
28
17
5
31
16
4.970
0
Το Δίκτυο Χαλαζομέτρων που είναι εγκατεστημένο στην οριοθετημένη
περιοχή

προστασίας

στην

Κεντρική

Μακεδονία

και

απαρτίζεται

από

154

Χαλαζόμετρα, με μέσο όρο απόστασης μεταξύ τους 4 km, λειτούργησε καθ’ όλη τη
χαλαζική περίοδο από 20 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στο δίκτυο
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.123 Χαλαζόμετρα σε 54 ημέρες κανονικών και
έκτακτων αλλαγών, την επόμενη ημέρας με καταιγίδες.
Με το τέλος της περιόδου 2014 εφαρμογής του Προγράμματος έγινε και η
σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης.
Στο πλαίσιο της μετεωρολογικής Υποστήριξης που παρέχει το ΚΕ.Μ.Ε.,
εκπονήθηκε μετεωρολογική μελέτη για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης
Ασφάλισης και Ενισχύσεων της Κεντρικής Διοίκησης και ειδικότερα μελέτη των
Βροχοπτώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2014 σε όλη τη χώρα.
Σε εφαρμογή του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.)
εκπονήθηκε η «Μελέτη τεκμηρίωσης δυσμενών καιρικών συνθηκών για το έτος
2013» και ξεκίνησε η σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης για το έτος 2014. Στον Πίνακα
26 παρουσιάζεται ο αριθμός Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ανά είδος
ζημιογόνου αιτίου, εξέτασης και τεκμηρίωσης των δυσμενών καιρικών συνθηκών που
επικράτησαν και προκάλεσαν ζημιές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Πίνακας 26: Μελέτη τεκμηρίωσης δυσμενών καιρικών συνθηκών Κ.Ο.Ε. έτους 2013.
Αριθμός
Φαινόμενο
Περιφερειακών Ενοτήτων
Ανεμοθύελλα
38
Υπέρβολικές βροχοπτώσεις
27
– Πλημμύρες –

Φαινόμενο

Αριθμός
Περιφερειακών Ενοτήτων

Κατολισθήσεις
Χαλάζι
Υψηλές θερμοκρασίες
Ξηρασία – Ανομβρία
Παγετός

9
2
2
1

Το ΚΕ.Μ.Ε. παρείχε μετεωρολογική υποστήριξη στα Υποκαταστημάτων του
ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν αιτημάτων τους, σχετικά με την εμφάνιση έντονων ή δυσμενών
καιρικών συνθηκών, προκειμένου να βοήθηθούν στο έργο της ασφάλισης.
Καθημερινά το ΚΕ.Μ.Ε. συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.
την πρόγνωση του καιρού για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
Από το Τμήμα Μετεωρολογίας του ΚΕ.Μ.Ε. συντάχθηκε η «Μελέτη
προσδιορισμού κάλυψης των Δικτύων Μετεωρολογικών Σταθμών ΕΛ.Γ.Α., ΕΜΥ και
ΕΑΑ», όπου αναδείχθηκαν και καταγράφηκαν με συστηματικό τρόπο τα κενά
μετεωρολογικής πληροφορίας ασφαλιστικού ενδιαφέροντος ΕΛ.Γ.Α. και βάσει αυτής
της καταγραφής, προτάθηκε η επέκταση και πύκνωση των δικτύων με επιπλέον
μετεωρολογικούς σταθμούς.
Από το Τμήμα Μελετών Εφαρμογών και Επικοινωνίας του ΚΕ.Μ.Ε.
συντάχθηκε η «Μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του Εθνικού Προγράμματος
Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα και την εφαρμογή του σε νέες αγροτικές
περιοχές», όπου αποδείχθηκε εκ νέου ότι τα διαθέσιμα μέσα είναι οριακά για την
κάλυψη των ήδη οριοθετημένων περιοχών προστασίας και οποίαδήποτε επέκταση
απαιτεί επιπλέον πόρους για το σύστημα.

3.

ΕΡΕΥΝΑ

Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μελέτης της αντιπαγετικής προστασίας της
ροδακινιάς με τη χρήση χημικών ουσιών, η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο
Φυλλοβόλων Δένδρων Ναούσης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε).
Σκοπός του προγράμματος είναι να μελετηθεί σε ευαίσθητους ιστούς των
δένδρων ροδακινιάς (στον αγρό και στο εργαστήριο) η δυνατότητα αντιμετώπισης
των ζημιών από ανοιξιάτικους παγετούς, με τη χρήση ορισμένων χημικών
σκευασμάτων, που προκαλούν καθυστέρηση στην άνθιση ή αυξάνουν την αντοχή
των ευαίσθητων ιστών των δένδρων ή συμβάλλουν ουσιαστικά στην επούλωση των
πληγών, που προκαλούνται από τους παγετούς.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε την άνοιξη του 2004. Το όλο έργο αναμενόταν να
ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών ετών, από την υπογραφή της σύμβασης
(19/3/2004), με την προϋπόθεση ότι στο χρονικό αυτό διάστημα θα υπάρχουν
τουλάχιστον δύο (2) περίοδοι εκδήλωσης του φαινομένου του παγετού. Σημειώνεται,
ότι από το 2005 έως και το 2014, δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις φυσικού παγετού
στα κτήματα που επιλέχθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα θα
παρατείνεται, μέχρι να συμπληρωθεί το απαραίτητο στατιστικό δείγμα τουλάχιστον
δύο (2) ετών.

4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.1.

Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού
Εντός του έτους 2014, το Τμήμα Μελετών και Εκπαίδευσης της Δνσης

Μελετών & Εφαρμογών εισηγήθηκε τη συμμετοχή ενενήντα πέντε (95) υπαλλήλων
του ΕΛ.Γ.Α., σε επιμορφωτικά σεμινάρια - συνέδρια σε θέματα που άπτoνται των
δραστηριοτήτων του ΕΛ.Γ.Α., μετά από σχετικό τους αίτημα. Από τα παραπάνω
αιτήματα, υλοποιήθηκε η εκπαίδευση (69) υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι
συμμετείχαν στα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια - συνέδρια, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα -27:
ΠΙΝΑΚΑΣ - 27

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ
ΕΛ.Γ.Α.
Δύο (2) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ4 Διοικητικών
Οικονομικών, ένας (1)
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6
Πληροφορικής και δύο (2)
υπάλληλοι ΔΕ1 Διοικητικών
Γραμματέων
Ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ7 Μετεωρολόγων

Νομική Σύμβουλος του
ΕΛ.Γ.Α
Δύο (2) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ4 Δοικ. –
Οικονομικών
Ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων
Δύο (2) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων
Τρεις (3) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ7 Μετεωρολόγων

Ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ7 Μετεωρολόγων

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ψηφιακές Υπογραφές

Εφαρμογές
Τηλεπισκόπησης Φωτοερμηνείας και
Γεωχωρικών Δεδομένων
στη Δημόσια Διοίκηση
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Δικηγόρων Νομικών
Υπηρεσιών
Προϋπολογισμός Γενικής
Κυβέρνησης-Σύγχρονοι
Δημοσιονομικοί Κανόνες

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/νση Πληροφορική
του ΥΠ.Α.Α.Τ. Αθήνα

Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠ)

Αθήνα
Αθήνα (ΙΝΕΠ)

SAGE 10: Το έργο που
αποτιμά το αποτύπωμα της
ελαιοκαλλιέργειας στο
περιβάλλον
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κτηνιατρικής Παραγωγικών
Ζώων & Υγιεινής Τροφίμων

Πύλος Μεσσηνίας

12º Διεθνές Συνέδριο
Μετεωρολογίας,
Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας
COMECAP 2014
1 º Ευρωπαϊκό Workshop
Χαλαζιού

Κρήτη

Ιωάννινα

Βέρνη - Ελβετία

Δέκα (10) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, ένας
(1) υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ2 Κτηνιάτρων, έξι (6)
υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ1
Διοικητικών Γραμματέων,
τέσσερεις (4) υπάλληλοι του
κλάδου ΔΕ2 Προσωπικού
Η/Υ, επτά (7) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ4 Διοικ.
Οικονομικού, ένας (1)
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ2
Πληροφορικής, ένας (1)
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1
Διοικ. Λογιστικού.
Νομική Σύμβουλος του
ΕΛ.Γ.Α.
Τέσσερεις (4) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων

Ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ1 Διοικ. Λογιστικού
και ένας (1) υπάλληλος του

Έκδοση ηλεκτρονικού
εγγράφου με τη χρήση
ψηφιακών υπογραφών

Αθήνα (ΙΝΕΠ)

Συμφωνία - πλαίσιο

Αθήνα

Σεμινάριο Εκτιμητικής της
Διεθνούς Ένωσης
Ασφαλιστών Γεωργικής
Παραγωγής (AIAG) με τίτλο
«Ζημιά από χαλάζι και
παγετό στο αμπέλι»
Ηλεκτρονικές δημόσιες
συμβάσεις

Colmar (Αλσατία) της
βορειοανατολικής
Γαλλίας

Αθήνα

κλάδου ΔΕ2 Προσωπικού
Η/Υ
Ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων
Ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων και
ένας (1) υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ6 Πληροφορικής

Δυνατότητες – Προϊόντα &
Νέες Εκδόσεις
Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών ArcGIS
Η νέα κυβερνητική πολιτική
για την ανοικτή διάθεση της
δημόσιας πληροφορίας.
Θεσμικά, επιχειρησιακά και
τεχνικά αντικείμενα για την
εφαρμογή της
Πρόγραμμα Διαύγεια

Δύο (2) υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων,
πέντε (5) υπάλληλοι του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών
Γραμματέων, δύο (2)
υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2
Προσωπικού Η/Υ, δύο (2)
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4
Διοικ. Οικονομικού, ένας (1)
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ2
Πληροφορικής, ένας (1)
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1
Διοικ. Λογιστικού.
Σύνολο εκπαιδευθέντων υπαλλήλων: 69

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Αθήνα

4.2. Άλλες Δραστηριότητες
Το Τμήμα Μελετών και Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Μελετών και
Εφαρμογών σε εφαρμογή του Άρθρου 11 παρ. 2.2.9 του Κανονισμού Οργανωτικής
Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., συνέταξε την ετήσια
απολογιστική έκθεση του Οργανισμού, έτους 2013. Επίσης, υπέβαλε στον ΟΑΕΔ τα
επιδοτούμενα

εκπαιδευτικά

σεμινάρια,

η

δαπάνη

των

οποίων

καλύπτεται

απολογιστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ. (Λογαριασμό ΛΑΕΚ 0,45%), στον οποίο ο ΕΛ.Γ.Α.
καταθέτει εισφορά 0,45%. Κατατέθηκε στον ΟΑΕΔ ο αντίστοιχος φάκελος
αποπληρωμής των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν το
προηγούμενο έτος.
Υπάλληλος του Τμήματος Μελετών και Εκπαίδευσης, συμμετείχε στην Ομάδα
για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΥΠ.Α.Α.Τ .
Το Τμήμα Μελετών και Εκπαίδευσης παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στις
Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε θέματα καταχώρησης, επεξεργασίας και αναζήτησης
πράξεων του συστήματος «Διαύγεια».

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Το Τμήμα Στατιστικής & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π)
πραγματοποίησε μέσα στο 2014 τις παρακάτω εργασίες και δραστηριότητες:
 Σύνταξη Μελέτης της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής Έτους 2012 του
ΕΛ.Γ.Α.
 Σύνταξη Στατιστικών Τευχών που αφορούν δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. τα έτη
2010 και 2011.
 Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προκήρυξη του έργου σύνταξης
αναλογιστικής μελέτης, η οποία θα περιλάμβανε την μελέτη παραμέτρων όπως
το ζημιογόνο αίτιο, το είδος και ο νομός. Ζητούμενο αποτελούσε και η δυνατότητα
καλύψεων νέων κινδύνων στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής.
 Συνεργασία με την εταιρεία Prudential στο πλαίσιο ανάληψης από μέρους της του
έργου σύνταξης αναλογιστικής μελέτης και εγκατάστασης σχετικού λογισμικού.
Το τμήμα παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία, στην απαιτούμενη μορφή, ώστε να

καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου. Παρείχε επίσης, όλες τις απαραίτητες
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την ανάδοχο εταιρία.
 Σύνταξη πινάκων τιμών προϊόντων φυτικής παραγωγής έτους 2013 και
αποστολή τους στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. για συμπλήρωση.
 Σύνταξη καταλόγου τιμών, ασφαλιζόμενης αξίας και ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς ανά ασφαλιζόμενο είδος και γεωγραφική οντότητα για την υλοποίηση
της Δήλωσης Καλλιέργειας – Εκτροφής του έτους 2015.
 Παραγωγή του αρχείου συσχετίσεων των κωδικών ΕΛ.Γ.Α. με τους Κωδικούς
ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οποίο υποστηρίζεται η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.
 Παραγωγή του αρχείου που αποστέλλεται στη ΠΑΣΕΓΕΣ και στη NEUROPUBLIC
και με το οποίο υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά σε ατομικό επίπεδο
των παραγωγών.
 Παροχή στοιχείων σε Υπουργεία, Ερευνητικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, Ιδιώτες καθώς και στη Διοίκηση, τα Υποκαταστήματα και σε
Διευθύνσεις του ΕΛ.Γ.Α.. Έχουμε ανταποκριθεί σε εξήντα δύο (62) γραπτά ή
προφορικά αιτήματα για παροχή στατιστικής πληροφορίας.
 Επικοινωνία με παραγωγούς για θέματα που αφορούν στην Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας Εκτροφής.
 Εκτύπωση γεω-χωρικών δεδομένων για την υποστήριξη της εκτιμητικής
διαδικασίας σε Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.

6.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η Διεύθυνση Πληροφορικής δραστηριοποιήθηκε στους παρακάτω τομείς:


Ανάλυσης και Πρόγραμματισμού



Τεχνικής Υποστήριξης,
Στόχος της Δ/νσης Πληροφορικής ήταν η ανάπτυξη, συντήρηση και

αναβάθμιση των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του ΕΛ.Γ.Α., καθώς
και η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του μηχανογραφικού και δικτυακού
εξοπλισμού και η συντήρησή του.

6.1. Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Αναλυτικά οι εφαρμογές που υποστήριξε η Δ/νση Πληροφορικής μέσα στο
έτος 2014 ήταν:

6.1.1. Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλισης και Ενισχύσεων ΕΛ.Γ.Α.
Το 2014, το Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλισης και Ενισχύσεων (ΠΣΑΕ)
ΕΛ.Γ.Α., λειτούργησε παραγωγικά όσον αφορά στη διαχείριση όλων των ζημιών που
καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και για την εφαρμογή Δήλωσης Καλλιέργειας
/Εκτροφής για τα έτη 2011 έως και 2014. Το ΠΣΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε πλήρη
λειτουργικότητα από τους χρήστες της Κεντρικής Διοίκησης και των
Υποκαταστημάτων του Οργανισμού.
Επίσης, το 2014 λειτούργησε παραγωγικά το ΠΣΑΕ για όλες τις ζημιές που
αφορούν στα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Μέσα στο έτος 2014
ενεργοποιήθηκε η λειτουργία των παρακάτω νέων προγραμμάτων κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων (ΚΟΕ):
ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ.
131

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ 2013

ΗΜ. ΖΗΜΙΑΣ
01-01-2013

132

ΕΤΗΣΙΟ 2013

01-01-2013

Ειδικά για την εφαρμογή της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής, για το έτος
2014, η Δ/νση Πληροφορικής είχε την ευθύνη για την:


Παρακολούθηση καταθέσεων ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στους
κωδικούς Μ.Π. 712, 713 και 714 σύμφωνα με τα ημερήσια αρχεία που
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την ΑΤΕ.



Δημιουργία αρχείων για την ενεργοποίηση διαδικασίας είσπραξης ασφαλιστικής
εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., έτους 2013 και 2014, με χρέωση των καταθετικών
λογαριασμών των παραγωγών που έχουν υπογράψει εντολή χρέωσης
λογαριασμού - εξουσιοδότηση προς την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ να καταβάλει στον
ΕΛ.Γ.Α. την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά από ποσά ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης (εκχώρηση απαιτήσεων από τρίτους). Τα αρχεία αφορούν

α)

χρεώσεις λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ και β) χρεώσεις σε όλες
τις λοιπές Τράπεζες μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.


Επεξεργασία Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής οι οποίες υποβλήθηκαν στον
ΕΛ.Γ.Α..



Δημιουργία αρχείου για αποστολή ταχυδρομικών επιστολών σε οφειλέτες
παραγωγούς μέσω ΕΛΤΑ.



Διαδικασία συσχετισμού, συγχρονισμού και μετάπτωσης των δεδομένων που
αφορούν οριστικές δηλώσεις ΔΚΕ για τα έτη 2013 και 2014 και οι οποίες
προέρχονται από στοιχεία που τηρούνται στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Διαδικασία αυτόματης μεταφοράς πλεονάζουσας εισφοράς για τα ασφαλιστικά
έτη 2012 , 2013 και 2014.



Δημιουργία και αποστολή αρχείου στις ΔΟΥ για βεβαίωση οφειλών από εισφορές
των ΔΚΕ 2012.



Επεξεργασία και εισαγωγή απαντητικών αρχείων από ΔΟΥ για εισπράξεις
εισφορών.
Γενικότερα,

η

Διεύθυνση

Πληροφορικής

έχει

την

ευθύνη

για

την

παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εφαρμογής, την επιμέλεια της
διατύπωσης μηχανογραφικά των ερωτημάτων για την άντληση στοιχείων, τη
δημιουργία/ τροποποίηση εκτυπώσεων, καθώς και τη διαδικασία της ενοποίησης
στοιχείων ασφαλισμένων, εφόσον πιστοποιείται ότι αφορούν στο ίδιο πρόσωπο.
6.1.2. Πρωτόκολλο
Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λειτούργησε παραγωγικά για το έτος 2014 για
την Κεντρική Διοίκηση και τα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει 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.
6.1.3. Εφαρμογή εκκαθάρισης αμοιβών Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α.
Η εφαρμογή εκκαθάρισης αμοιβών Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. λειτούργησε
παραγωγικά για το έτος 2014, με στόχο την παρακολούθηση των ανταποκριτών του
ΕΛ.Γ.Α. και των μεταβολών τους, καθώς και την καταβολή της εξαμηνιαίας
αποζημίωσης σε αυτούς.
Μέσα στο έτος 2014, πληρώθηκαν οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τις
εργασίες που προσέφεραν το 2ο εξάμηνο του 2013 και το 1ο και 2ο εξάμηνο του 2014,
ενώ παράλληλα εκδόθηκαν και απεστάλησαν για φορολογική χρήση οι βεβαιώσεις
αποδοχών τους.
6.1.4. Εφαρμογή εκκαθάρισης αμοιβών Οριοδεικτών
Η εφαρμογή εκκαθάρισης αμοιβών Οριοδεικτών λειτούργησε παραγωγικά για
πρώτη φορά το έτος 2014 με στόχο την παρακολούθηση των Οριοδεικτών και των
μεταβολών τους, καθώς και την απασχόληση τους στο εκτιμητικό έργο του ΕΛ.Γ.Α.
και καταβολή των αμοιβών τους σε μηνιαία βάση.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την αναβάθμιση, και τη
σωστή λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής και την επιμέλεια της διατύπωσης
μηχανογραφικά των νέων ερωτημάτων και εκτυπώσεων με συνεχή υποστήριξη της
εφαρμογής και παρακολούθηση της πορείας της.

6.1.5. Γενική Λογιστική
Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής λειτούργησε παραγωγικά για το έτος
2014, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Λογιστηρίου, της Δ/νσης
Οικονομικού.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει 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.
6.1.6. Εφαρμογή Μισθοδοσίας Προσωπικού ΕΛ.Γ.Α.
Η εφαρμογή μισθοδοσίας λειτούργησε παραγωγικά για το έτος 2014. Η
συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται από το Τμήμα Μισθοδοσίας, της Δ/νσης
Οικονομικού για την έκδοση μισθοδοσίας όλων των κατηγοριών υπαλλήλων
(τακτικών, εκτάκτων, ειδικές κατηγορίες) του Οργανισμού.
Για το έτος 2014 υλοποιήθηκαν ουσιαστικές αλλαγές στην εφαρμογή
μισθοδοσίας προσωπικού ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις

της Δ/νσης

Οικονομικού οι οποίες υλοποιήθηκαν κυρίως από την εταιρεία Q & R, στο πλαίσιο
της σχετικής σύμβασης συντήρησης.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
καλής λειτουργίας της εφαρμογής, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά
ερωτημάτων για την άντληση στοιχείων και τη δημιουργία - τροποποίηση
εκτυπώσεων.
6.1.7. Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού
Η εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού λειτούργησε παραγωγικά το 2014,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης
Διοικητικού σχετικά με την παρακολούθηση των διοικητικών στοιχείων και της
υπηρεσιακής εξέλιξης του τακτικού προσωπικού, την παρακολούθηση των
συμβάσεων

του

προϋπηρεσίας

εποχικού

(εντός

και

προσωπικού,
εκτός

ΕΛ.Γ.Α.)

τον

υπολογισμό

της

και

την

πιστοποιητικών

έκδοση

συνολικής

προϋπηρεσίας.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
καλής λειτουργίας της εφαρμογής, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των
ερωτημάτων για την άντληση στοιχείων και τη δημιουργία ή τροποποίηση
εκτυπώσεων.

6.1.8. Εφαρμογή Διαχείρισης Προσλήψεων Προσωπικού
Η εφαρμογή της Διαχείρισης Προσλήψεων Προσωπικού λειτούργησε
παραγωγικά το 2014, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος
Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται στη
διαδικασία πρόσληψης εποχικού και τακτικού προσωπικού από την έγκριση της
προκήρυξης έως και την πρόσληψη αυτού.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
καλής λειτουργίας της εφαρμογής, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των
ερωτημάτων για την άντληση στοιχείων και τη δημιουργία - τροποποίηση
εκτυπώσεων.
6.1.9. Εφαρμογή «Παρουσιών Προσωπικού» Τακτικού και Εποχικού του
ΕΛ.Γ.Α.
Η εφαρμογή παρακολούθησης Παρουσιών Προσωπικού – Χρονομέτρης
λειτούργησε παραγωγικά το 2014, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του
Τμήματος Προσωπικού, της Διεύθυνσης Διοικητικού, καθώς και των Τμημάτων
Διοικητικής Υποστήριξης των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., σχετικά με την
καταγραφή και ενημέρωση των παρουσιών του προσωπικού.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
καλής λειτουργίας της εφαρμογής, την επιμέλεια της διατύπωσης μηχανογραφικά των
ερωτημάτων για την άντληση στοιχείων και τη δημιουργία - τροποποίηση
εκτυπώσεων.
6.1.10. Λειτουργία ιστοσελίδας ΕΛ.Γ.Α.
Το έτος 2014 η Δ/νση Πληροφορικής είχε την ευθύνη για την παρακολούθηση
της λειτουργίας, τη συντήρηση και ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του
Οργανισμού (www.elga.gr), καθώς και για την ανάρτηση-δημοσίευση μέσω αυτής
πληροφοριών που αφορούν στις δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. (δελτία τύπου,
ανακοινώσεις, νόμοι – κανονισμοί).
Το 2014 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ενεργοποιήθηκαν, μέσω της
ιστοσελίδας www.elga.gr, βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν στην
έκδοση:
Για ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛ.Γ.Α.


α) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, για φορολογική
χρήση



β) Ασφαλιστική ενημερότητα



γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛ.Γ.Α.



δ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση



ε) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.



στ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α.



ζ) Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Για ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α.


α) Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση



β) Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση



γ) Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών

6.1.11. Ενημέρωση δεδομένων εφαρμογών ΕΛ.Γ.Α. από εξωτερικά δεδομένα
Στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με
εξωτερικούς φορείς και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, η Δ/νση
Πληροφορικής έχει δημιουργήσει ειδικούς, κατά περίπτωση, μηχανισμούς αυτόματης
συσχέτισης προσώπων με βάση μοναδικά στοιχεία, όπως ΑΦΜ, ΑΔΤ, και στη
συνέχεια αυτόματης ενημέρωσης των αντίστοιχων δεδομένων που υπάρχουν στις
εφαρμογές ΕΛ.Γ.Α.
Ειδικότερα για το έτος 2014 με βάση αρχεία που παρελήφθησαν από την Γενική
Γραμματεία

Πληροφοριακών

Συστημάτων,

του

Υπουργείου

Οικονομικών

ενημερώθηκαν στοιχεία διευθύνσεων και τόπου κατοικίας σε ασφαλισμένους
παραγωγούς και ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α..
6.1.12. Παροχή διοικητικής και στατιστικής πληροφόρησης
Σημαντικό μέρος των εργασιών της Δ/νσης Πληροφορικής αφορά στην παροχή
διοικητικής και στατιστικής πληροφόρησης, με την άντληση και εξαγωγή των
δεδομένων από τις αντίστοιχες μηχανογραφικές εφαρμογές, προς τις Υπηρεσίες της
Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., αλλά και σε
εξωτερικούς φορείς. Η Δ/νση Πληροφορικής εξυπηρετεί καθημερινά αιτήματα που
αφορούν στην έκδοση αναφορών ή επεξεργάσιμων αρχείων Excel σχετικά με:



Την πορεία των πινάκων ζημιών των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α.



Τις εργασίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, σχετικά με την πορεία αποζημιώσεων
των πινάκων ζημιών ΕΛ.Γ.Α. ή τα υπόλοιπα ποσά ενισχύσεων των
προγραμμάτων ΠΣΕΑ.



Την κίνηση των τηλεφωνικών λογαριασμών ΟΤΕ, που αφορούν στις
τηλεφωνικές επικοινωνίες του Οργανισμού, μετά από μεταφορά και
επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλονται από τον ΟΤΕ.



Διοικητικά

και

μισθολογικά

στοιχεία

προσωπικού,

όπως

στοιχεία

οδοιπορικών, αδειών προσωπικού, κ.ά.



Aποστολή συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων στο πλαίσιο ελέγχου
από ορκωτούς ελεγκτές ΕΛ.Γ.Α., καθώς και το ελεγκτικό συνέδριο.



Γενικής φύσεως πληροφόρηση σχετικά με αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. και
ενισχύσεις ΠΣΕΑ, προς εξωτερικούς φορείς (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.ά.) ή εσωτερικές
υπηρεσίες (Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Εκτιμήσεων και
Αποζημιώσεων Φυτικού Τομέα ή Ζωικού Τομέα, Υπηρεσία Επιθεώρησης,
Διεύθυνση Προσωπικού, Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. κ.ά.).

6.2. Δράσεις ΕΛ.Γ.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
H Δ/νση Πληροφορικής ΕΛ.Γ.Α. συμμετέχει στην παρακολούθηση και
υλοποίηση των παρακάτω υποέργων, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ , τον ΟΠΕΚΕΠΕ
και τους αναδόχους των υποέργων που εντάσσονται στην εγκεκριμένη πράξη
«Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)» - με
κωδικό ΜΙS 302037 και συνολικό προϋπολογισμό 12.676.000,00€ - του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»:
Yποέργο 5 – «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και
αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α., ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητα με το Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) & Μητρώο Γεωγραφικών
Πληροφοριών (ΜΕΓΠ) και τα υποσυστήματα του. Το παρόν υποέργο αφορά στην
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των διαδικασιών ασφάλισης
και καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α., στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους παραγωγούς - ασφαλισμένους ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στην ασφαλή, άμεση
ανταλλαγή και χρήση δεδομένων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο και των άλλων
υποέργων και ενσωματώνονται σαν πληροφορίες στο ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ. Για το
παραπάνω υποέργο, το 2014 έχει υπογραφή η σύμβαση ανάπτυξης του Έργου με
τον ανάδοχο ALTEC A.E και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του (Ανάλυση
απαιτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών υλοποίησης του και ανάπτυξή του λογισμικού)
.
Yποέργο 1 – “Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής
Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ, καθώς και Ασφάλειας και
Ολοκλήρωσης Συστημάτων». Για το παρόν υποέργο στο 2014 έχει ολοκληρωθεί η
υλοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α..
Υποέργο 6 – "Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπισκόπησης και Φωτοερμηνείας για την
πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας

χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού". Για το παρόν υποέργο έχει υπογραφεί
σύμβαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του μέσα στο 2014.
Ειδικότερα η συμμετοχή ΕΛ.Γ.Α. στην υλοποίηση του υποέργου 6, αφορά στον
καθορισμό απαιτήσεων, λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη
του «Υποσυστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης φυσικών κινδύνων» και του
«Υποσυστήματος εκτίμησης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών», ενώ για την
υλοποίηση του υποέργου 1 στον καθορισμό διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
που αφορούν στον ΕΛ.Γ.Α. και θα προστεθούν στη διαδικτυακή πύλη myΥΠΑΑΤ.

6.3. Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Το έτος 2014, συνεχίστηκαν από τη Δ/νση Πληροφορικής οι εργασίες
ένταξης, παραμετροποίησης, σύνδεσης και παρακολούθησης της καλής λειτουργίας συντήρησης

του

μηχανογραφικού

εξοπλισμού

του

ΕΛ.Γ.Α.

Συγκεκριμένα

σημειώθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 Καθημερινή υποστήριξη του δικτύου υπολογιστών – εκτυπωτών του ΕΛ.Γ.Α.
της Κεντρικής Διοίκησης και των περιφερειακών Υποκαταστημάτων και
αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων ή βλαβών παρουσιάστηκαν
(συντήρηση – επισκευή υπολογιστών και εκτυπωτών).

 Καθημερινός έλεγχος και επαναφορά καλής λειτουργίας των ρολογιών
παρουσίας προσωπικού.

 Δικτυακές ρυθμίσεις και αποστολή επισκευασμένων δικτυακών εκτυπωτών
και υπολογιστών στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.

 Καθημερινή εποπτεία της καλής λειτουργίας των διακομιστών (servers) του
ΕΛ.Γ.Α., έλεγχος των αντιγράφων ασφαλείας των εφαρμογών (Database
backups).

6.4. Παρακολούθηση Δικτυακού Εξοπλισμού του ΕΛ.Γ.Α.
Το έτος 2014, στον τομέα της παρακολούθησης των δικτύων σημειώθηκαν οι
παρακάτω δραστηριότητες:



Καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Δικτύου WAN
(MPLS) των Περιφερειακών Υποκ/των του ΕΛ.Γ.Α. με κατάλληλα εργαλεία.



Επιδιόρθωση βλαβών δικτυακών συσκευών (υπολογιστών και εκτυπωτών)
σε επίπεδο ρυθμίσεων.



Εποπτεία και καθημερινός έλεγχος καλής λειτουργίας δικτυακών ρολογιών
και εφαρμογών.



Δικτυακή εγκατάσταση φωτοτυπικών μηχανημάτων, ώστε να λειτουργούν
ως εκτυπωτές για τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α..

6.5. Επικοινωνία
 Δικτυακές εφαρμογές ΕΛ.Γ.Α.
Καθημερινός έλεγχος για τη λειτουργία όλων των εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α. (ΕΛ.Γ.Α.
Φυτικό/Ζωικό, ΠΣΕΑ, Μισθοδοσία, Πρωτόκολλο, WIS/GIS), τόσο στους κεντρικούς
υπολογιστές (servers), όσο και στους υπολογιστές των υπαλλήλων.

 Διαδίκτυο (Ιnternet)
Η Δ/νση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για τη διαχείριση παροχής υπηρεσίας
Διαδικτύου στο τοπικό δίκτυο του ΕΛ.Γ.Α., όπως και για τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΛ.Γ.Α. Από το 2010 η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε τοπικό
διακομιστή (server), ενώ η λειτουργία της υποστηρίζεται αποκλειστικά από τη Δ/νση
Πληροφορικής.

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Η Δ/νση Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εσωτερική και εξωτερική ηλεκτρονική
αλληλογραφία.

 Δικτυακές γραμμές δεδομένων (data) και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
φωνής ( IP Τηλεφωνία)
Mέσα στο 2014 έγινε εισήγηση για παροχή νέων εργαλείων παρακολούθησης
των κυκλωμάτων του ΟΤΕ στο πλαίσιο ανανέωσης της τηλεπικοινωνιακής
σύμβασης. Επίσης, έγινε εισήγηση για παροχή ασφαλούς τοπικού Internet σε 6
μεγάλα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. μέσω VPN του ΥΠ.Α.Α.Τ για να λειτουργούν
ταχύτερα οι εφαρμογές του ΕΛ.Γ.Α..

6.6. Υπηρεσίες πληροφόρησης
 Υπηρεσίες αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω Κέντρου
εξυπηρέτησης αγροτών (1540)
Από το 2012, λειτουργεί η Υπηρεσία Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων του ΕΛ.Γ.Α., μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης αγροτών
με

την

κλήση

του

τετραψήφιου

αριθμού

1540.

Η

υπηρεσία

παρέχει

αυτοματοποιημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης αγροτών – ασφαλισμένων ΕΛ.Γ.Α. όλο
το 24ώρο για τα ακόλουθα θέματα:

1. Ενημέρωση σχετικά με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
για τα έτη μετά το 2011.
2. Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και
οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ που έχουν καταβληθεί στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των παραγωγών - δικαιούχων.
3. Ενημέρωση σχετικά με το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημιάς των

παραγωγών για τα έτη ζημιάς μετά το 2011 και οι οποίες δεν έχουν
εκκαθαριστεί.
Η Δ/νση Πληροφορικής είναι υπεύθυνη για την καθημερινή άντληση και ενημέρωση
του ΥΠ.Α.Α.Τ. με ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων.

 Παροχή πληροφόρησης για θέματα που αφορούν στον ΕΛ.Γ.Α. μέσω του
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης αγροτών 1540
Το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του call center ΕΛ.Γ.Α. το οποίο εξυπηρετεί
αφενός κλήσεις αγροτών που πραγματοποιούνται προς το τηλεφωνικό κέντρο του
ΕΛ.Γ.Α. στην Αθήνα, καθώς και κλήσεις αγροτών που πραγματοποιούνται προς το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 1540. Το σύστημα εξυπηρέτησης είναι δομημένο σε
δύο άξονες:
First Level Support: Εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο 1540 υποδέχεται τις κλήσεις
των αγροτών, απαντά στις κλήσεις και προσφέρει απαντήσεις σε συγκεκριμένη
θεματολογία (που έχει επιλέξει ο ΕΛ.Γ.Α.) με τη συνδρομή των συστημάτων
πληροφορικής ΕΛ.Γ.Α. στο Internet.
Second Level Support: Τα δύσκολα θέματα ή τα θέματα που απαιτούν πολύ χρόνο
συνομιλίας, καταγράφονται και προωθούνται στο δεύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης.
Το 2014, για την καλύτερη υποστήριξη και λειτουργία των ανωτέρω τηλεφωνικών
υπηρεσιών, η Δ/νση Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με τη Δ/νση
Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. είχε τον συντονισμό για τη δημιουργία:


Θεματολογίου τηλεφωνικής υποστήριξης



Ομάδων ειδικών χρηστών (Second Level Support) helpdesk ΕΛ.Γ.Α. που
απαντούν offline στα θέματα του θεματολογίου.



Προσωποποιημένη

ενημέρωση

ασφαλισμένων

ΕΛ.Γ.Α.

με

την

αποστολή SMS
Το 2014 ενεργοποιήθηκε η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων SMS με σύντομο
κείμενο το οποίο ενημερώνει τους παραγωγούς για όλες τις πληρωμές ΕΛ.Γ.Α.
(αποζημιώσεις/ενισχύσεις).

Η Δ/νση Πληροφορικής είναι υπεύθυνη για την άντληση και ενημέρωση του
ΥΠ.Α.Α.Τ. με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων που περιέχουν κινητά
τηλέφωνα των ασφαλισμένων και στοιχεία πληρωμών ΕΛ.Γ.Α..
 Προσωποποιημένη ενημέρωση ασφαλισμένων ΕΛ.Γ.Α. μέσω της
ιστοσελίδας www.elga.gr,
Οι εδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α., μπορούν να
εκτυπώσουν –εκδώσουν τα παρακάτω έγραφα:
o

Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, για φορολογική χρήση

o

Ασφαλιστική ενημερότητα

o

Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛ.Γ.Α.

o

Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση

o

Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.

o

Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α.

o

Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

o

Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση

o

Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση

o

Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών

Η Δ/νση Πληροφορικής είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση της ιστοσελίδας με
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχτούν στο μέλλον και που θα
προσφέρει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους ή συνεργάτες.

6.7. Ασφάλεια Δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων εξασφαλίζεται από μία σειρά διαδικασιών, μέσω
κεντρικού συστήματος προστασίας με το κατάλληλο λογισμικό. Σημαντικότερες από
αυτές είναι οι ακόλουθες:
 Αποτροπή απώλειας δεδομένων με διαδικασίες καθημερινής αποθήκευσης
(backup) και σε διαφορετικούς χώρους.
 Προστασία της βάσης δεδομένων από προσβολή από ιούς και κακόβουλες
επιθέσεις, μέσω internet. Έγινε εισήγηση για νέο Firewall και proxy
 Πρόσβαση στο δίκτυο με κωδικό δικτύου με τη ρύθμιση ο κωδικός να
ανανεώνεται από τον χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήματα .
 Πρόσβαση σε κάθε εφαρμογή με κωδικό χρήστη.

 Φύλαξη

των

ιστορικών

στοιχείων

σχετικά

με

τις

αλλαγές

που

πραγματοποιούνται.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής ασχολήθηκε με την ασφάλεια των δεδομένων
ορίζοντας τους νέους χρήστες και τους κωδικούς πρόσβασης αυτών. Καθημερινά
υπάλληλοι της Διεύθυνσης φροντίζουν την καθημερινή αποθήκευση των δεδομένων
της βάσης του κεντρικού υπολογιστή (διαδικασίες backup).

6.8. Προμήθεια νέου εξοπλισμού
Σχετικά με την προμήθεια νέου εξοπλισμού, μέσα στο 2014 έγινε εισήγηση για:
o προμήθεια

150

νέων

υπολογιστών,

στο

πλαίσιο

της

σταδιακής

αντικατάστασης των παλιών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
o προμήθεια τεσσάρων (4) νέων διακομιστών (servers) για το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, την διαχείριση τομέα και την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.,
o την αναβάθμιση της ταχύτητας γραμμής Internet (Direct Internet Access)
στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., η οποία άρχισε να υλοποιείται από τον
Δεκέμβριο μέχρι τις αρχές του 2015.

6.9. Λοιπές Δραστηριότητες
 Έλεγχος καλής εκτέλεσης και εφαρμογής των συμβάσεων (προμήθειας ή
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης) με προμηθευτές του πληροφοριακού
εξοπλισμού και λογισμικού.
 Ανανεώσεις συμβάσεων συντήρησης εξοπλισμού, αδειών λογισμικού και
εφαρμογών.
 Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πληροφορικής συμμετείχαν στην Ομάδα για την
εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα

που

έχουν

τεθεί

από

τα

Υπουργεία

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΥΠ.Α.Α.Τ .
 Οι

υπάλληλοι

της

Δ/νσης

Πληροφορικής

συμμετείχαν

σε

λοιπές

δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε Επιτροπές (Προμηθειών - Παραλαβών Παρακολούθησης Έργων - Ομάδες σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών),
παρακολούθηση παρουσιάσεων νέων προϊόντων υλικού και λογισμικού από
εταιρείες

πληροφορικής,

παρακολούθηση

σεμιναρίων,

συμβουλευτική

υποστήριξη Δ/νσεων και Υπηρεσιών σε θέματα Πληροφορικής, πρόγραμμα
«Διαύγεια».

 Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Ανάπτυξης Πληροφορικής και
Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό των διοικητικών διαδικασιών
και των αντίστοιχων εντύπων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - που εμπίπτουν
σε αρμοδιότητες ΕΛ.Γ.Α. - και θα χορηγούνται από το διαδίκτυο στους πολίτες
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και για την έκδοση
σχετικής ΚΥΑ.
 Παρακολούθηση υλοποίησης σύμβασης μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και του αναδόχου
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ),» για την ολοκλήρωση του έργου «Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με τη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών,
πληροφοριακών συστημάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.»

6.10. Συνεργαζόμενοι φορείς
- Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΚΕΠ
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –Δ/νση Πληροφορικής,Help desk
- Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)
- ΟΤΕ
- ΟΠΕΚΕΠΕ
- Τραπεζικά Ιδρύματα
- Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ
- Ανάδοχοι συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών και
εξοπλισμού, όπως VELTI, Q&R, OTE, ALTEC, PANSYSTEMS, IKNOW – HOW,
ΕΠΙΣΕΥ-Πολυτεχνείο, Marathon Data, HIPAC.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Η Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Α. πραγματοποίησε, μέσα στο 2014, τις
παρακάτω δραστηριότητες, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του
Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
και οι οποίες έχουν ως εξής:

7.1. Θέματα Προσωπικού (Τμήμα Προσωπικού)
1. Παρακολούθηση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης του
τακτικού προσωπικού και σύνταξη των αποφάσεων χορήγησης μισθολογικών
κλιμακίων με έλεγχο της διαδικασίας προαγωγών (διαθεσιμότητα, αργία,
προσωρινή παύση κ.λπ.).
2. Χορήγηση σ’ όλο το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., που το έτος αυτό
συμπλήρωνε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, των επιδομάτων που
απορρέουν από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α, από τη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και τον Ν.4024/2011.
3. Υποβολή ερωτημάτων στα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή των
διατάξεων νέων νόμων.
4. Αποστολή σε όλες τις οργανικές μονάδες των εκθέσεων αξιολόγησης,
συμπλήρωση των μέσων όρων, της τελικής βαθμολόγησης και των
χαρακτηρισμών των εκθέσεων αξιολόγησης όλου του τακτικού προσωπικού,
έλεγχος της ορθής συμπλήρωσή τους, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των
εκκρεμοτήτων, διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας και κοινοποίηση
αντιγράφων των εκθέσεων στο προσωπικό. Μηχανογραφική καταχώριση των
βαθμολογιών των εκθέσεων αξιολόγησης

όλων των υπαλλήλων στο

μηχανογραφικό υποσύστημα.
5. Σύνταξη των αποφάσεων μετακινήσεων προσωπικού των υπηρεσιών
της Κεντρικής Διοίκησης ή των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων και τήρηση
του σχετικού αρχείου.
6. Χειρισμός διαδικασίας αποσπάσεων σε υπηρεσίες εκτός ΕΛ.Γ.Α.,
καθώς και μετατάξεων, σύνταξη των εισηγητικών σημειωμάτων

προς το

Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχοντας εάν πληρούνται οι απαραίτητες, κάθε φορά,
προϋποθέσεις και τήρηση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι
την ολοκλήρωσή τους.
7. Σύνταξη των ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο για θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων από κλάδο
σε κλάδο είτε της ίδιας είτε ανώτερης κατηγορίας, έκδοση των αντίστοιχων
αποφάσεων για τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, καθώς και τήρηση της
αλληλογραφίας που ακολουθεί και του σχετικού αρχείου.
8. Σύνταξη ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
για

ενστάσεις

αλληλογραφίας.

επί

εκθέσεων

αξιολόγησης

και

τήρηση

της

σχετικής

9. Εισήγηση στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. για θέματα αποσπάσεων υπαλλήλων σε
φορείς εκτός του ΥΠ.Α.Α.Τ.
10. Διαβίβαση στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. των απόψεων της Δ/νσης
επί μεγάλου όγκου αγωγών, που ασκήθηκαν εναντίον του ΕΛ.Γ.Α. και
εκδικάστηκαν κατά το έτος αυτό, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την
υπηρεσιακή

κατάσταση

του

προσωπικού.

Έκδοση

των

αντίστοιχων

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για δικαστική χρήση.
11. Χειρισμός πειθαρχικών θεμάτων, σύνταξη των κλήσεων σε απολογία,
των

παραπομπών

προς

το

Υπηρεσιακό

Συμβούλιο

και

πειθαρχικών

αποφάσεων.
12. Καταχώριση πειθαρχικών υποθέσεων στο Πληροφοριακό σύστημα του
Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).
13. Διαβίβαση στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των απόψεων της
Δ/νσης σε ερωτήσεις – επερωτήσεις για θέματα που αφορούν τη Δ/νση
Διοικητικού.
14. Υλοποίηση

της

διαδικασίας

επιλογής

και

τοποθέτησης

των

Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Δ/νσης του ΕΛ.Γ.Α..
15. Διενέργεια

προσλήψεων εποχικού

προσωπικού

με έλεγχο των

δικαιολογητικών πρόσληψης βάσει του ισχύοντος προσοντολογίου, καθώς και
των κωλυμάτων πρόσληψης (σύνταξη αποφάσεων, αναλήψεις υπηρεσίας) :
α) με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ Γεωπόνων

62

ΠΕ Κτηνιάτρων

10

β) με τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 2190/94 ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ Γεωπόνων

57

ΠΕ Κτηνιάτρων

3

γ) σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ Γεωπόνων

17

Δημιουργία φακέλου για κάθε προσλαμβανόμενο και ενημέρωση των καρτελών με
όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές (προσλήψεις, μετακινήσεις, παραιτήσεις, λήξεις,
άνευ αποδοχών άδειες, κ.λπ.).
16. Σύνταξη των απαντήσεων επί ενστάσεων υποψηφίων συμβασιούχων
γεωτεχνικών κατά των πινάκων κατάταξης εποχικού προσωπικού.
17. Μηχανογραφική τήρηση όλων των προσλήψεων, παραιτήσεων και
λήξεων απασχόλησης του εποχικού προσωπικού όλων των κλάδων, καθώς
και την ενημέρωση των καρτελών και των φακέλων τους.
18. Ενημέρωση και επικαιροποίηση του

μητρώου

μισθοδοτούμενων

ελληνικού δημοσίου.
19. Ηλεκτρονική

ενημέρωση

καταστάσεων

προσωπικού,

αναγγελίας

πρόσληψης και αποχώρησης υπαλλήλων, υπέρωριών και συλλογικών
συμβάσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
20. Προώθηση αιτήματος προς έγκριση για πρόσληψη του κάτωθι
προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/94, ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ Γεωπόνων

140

ΠΕ Κτηνιάτρων

10

21. Προώθηση αιτήματος για πρόσληψη 58 ατόμων διαφόρων κλάδων
(κυρίως διοικητικών και πληροφορικής) για την Κ.Δ. και τα Περιφερειακά
Υποκαταστήματα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 5 μηνών, στο πλαίσιο της
πράξης

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
22. Προώθηση αιτήματος στο ΥΠΑΑΤ, με γνωστοποίηση της δυσχερούς
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο ΕΛ.Γ.Α. εξαιτίας της μείωσης του
προσωπικού του, να μας επιτραπεί η πρόσληψη των 47 διοριστέων της
αριθ.1/116/2009 προκήρυξης του ΕΛ.Γ.Α., που δημοσιεύθηκαν στην Ε.τ.Κ. το
2010 και επιπλέον να μεταφερθεί προσωπικό στον ΕΛ.Γ.Α. διάφορων
ειδικοτήτων υψηλών προσόντων με τη διαδικασία της κινητικότητας,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν τα
τελευταία

χρόνια,

λόγω

του

μεγάλου

κύματος συνταξιοδοτήσεων και

αποστολή τριών (3) ακόμη αιτημάτων για επίσπευση της κατανομής, ώστε να
προβούμε σε προσλήψεις των διοριστέων.
23. Προώθηση αιτήματος για τοποθέτηση στον ΕΛ.Γ.Α. ενός (1) υπαλλήλου
του κλάδου ΠΕ4 Διοικητικών – Οικονομικών με οικονομικό πτυχίο και εμπειρία
στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού
διακριθέντων αθλητών. Με το ίδιο έγγραφο ζητήσαμε τη σύσταση δύο (2)
προσωποπαγών θέσεων του ίδιου κλάδου (διότι σήμερα έχουμε μόνο μια (1)
κενή

οργανική

θέση

του

κλάδου

αυτού

την

Κ.Δ.),

προκειμένου

να

τοποθετηθούν διακριθέντες αθλητές με οικονομικό πτυχίο και εμπειρία.
24. Πραγματοποίηση της λύσης υπαλληλικής σχέσης οκτώ (8) υπαλλήλων,
λόγω

συνταξιοδότησης

με

έκδοση

αντίστοιχων

αποφάσεων

και

πιστοποιητικών και δημοσίευση περίληψης της απόφασης σε Φ.Ε.Κ..
25. Πραγματοποίηση της λύσης υπαλληλικής σχέσης τεσσάρων (4)
υπαλλήλων,

λόγω

δικαστικών

αποφάσεων

με

έκδοση

αντίστοιχων

διαπιστωτικών πράξεων και πιστοποιητικών και δημοσίευση περίληψης της
απόφασης σε Φ.Ε.Κ..
26. Εισήγηση στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. για τροποποίηση του Κανονισμού
Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. με αντιστοίχιση των βαθμών του Κ.Κ.Π.
στους βαθμούς του βαθμολογίου του ν. 4024/2011.
27. Έκδοση αποφάσεων εκπαίδευσης- μετεκπαίδευσης υπαλλήλων.
28. Σύνταξη

αποφάσεων

χορήγησης

αναρρωτικών

αδειών,

αδειών

μητρότητας, δικαστηρίου, κ.λπ. στο προσωπικό (τακτικό – εποχικό) με έλεγχο
των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
29. Διεκπεραίωση

της

διαδικασίας

χορήγησης

όλων

των

αδειών

(κανονικών, μηχανογραφικών, αναρρωτικών, γονικών, κ.ο.κ.) στο τακτικό και
εποχικό προσωπικό. Χειρισμός και ενημέρωση του ωρομέτρη με την
ηλεκτρονική καταχώριση όλων των αδειών και έλεγχος της ορθής λειτουργίας
του. Συνεχής επαφή με τα Υποκαταστήματα και χορήγηση των απαραίτητων
οδηγιών, ώστε να γίνεται ομοιόμορφος χειρισμός του προγράμματος από
όλους τους χρήστες.
30. Έλεγχος των εκτυπώσεων του ωρομέτρη που αφορούν τις άδειες και
τις ολιγόωρες απουσίες και ενημέρωση όλου του προσωπικού της Κ.Δ. να
προσκομίσει – συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα.
31. Έλεγχος και αρχειοθέτηση των ημερήσιων καταστάσεων παρουσίας
των Διευθύνσεων της Κ.Δ., καθώς και τήρηση των στατιστικών στοιχείων
απεργιών και στάσεων εργασίας του προσωπικού.

32. Μηχανογραφική τήρηση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών στο
μηχανογραφικό σύστημα «διαχείρισης προσωπικού».
33. Παροχή στοιχείων σε μηνιαία βάση στη Διεύθυνση Οικονομικού για
προσλήψεις – αποχωρήσεις τακτικού – εποχικού προσωπικού.
34. Μέριμνα για την υποστήριξη των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. με τεχνικό
ασφαλείας και ιατρό εργασίας σε εφαρμογή του Ν. 3850/2010 «Κώδικας νόμων
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». Αποστολή στοιχείων
προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών.
35. Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης της Διοίκησης και διαφόρων
Επιτροπών και έλεγχος των οδοιπορικών τους.
36. Έκδοση

βεβαιώσεων

προϋπηρεσίας

τακτικού

και

εποχικού

προσωπικού.
37. Σύνταξη των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των ιδιωτών – γεωπόνων και
γενικά των εποχικών υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στον Ο.Γ.Α. – ΕΛ.Γ.Α.
από το 1969 μέχρι το 1995 με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ως ωρομίσθιοι.
38. Εισήγηση

στο

Δ.Σ.

του

ΕΛ.Γ.Α.

για

έκδοση

απόφασης

έγκρισης

πραγματοποίησης υπέρωριών για τους υπαλλήλους όλων των οργανικών μονάδων
του ΕΛ.Γ.Α. και παρακολούθηση τήρησης των εγκεκριμένων ωρών ανά υπάλληλο.
39. Αλληλογραφία και παροχή στοιχείων για το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. σε
εφαρμογή διατάξεων νόμων δημοσιονομικής σταθερότητας, με Υπουργεία
(ΥΠΑΑΤ, ΥΔΜΗΔ), φορείς (ΕΛΣΤΑΤ, Ελεγκτικό Συνέδριο).
40. Επικοινωνία με όλα τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. για παροχή οδηγιών
προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματά τους σε θέματα
προσλήψεων και γενικότερα θέματα προσωπικού.
41. Έλεγχος γνησιότητας σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 28
του Ν. 4305/2014 και των αριθ. υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013
(ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363),
εγκυκλίων

του

ΔΙΔΑΔ/Φ.34,1/86/οικ.31792/8-12-2014
Υπουργείου

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

(ΑΔΑ:Ω05ΓΧ-Θ3Β)
&

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης α) στους βασικούς τίτλους σπουδών του τακτικού προσωπικού του
ΕΛ.Γ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (457 άτομα), βάσει
των οποίων προσλήφθηκαν, μετατάχθηκαν ή μετατράπηκε η εργασιακή τους σχέση
σε αορίστου χρόνου και β) στα πιστοποιητικά των λοιπών τυπικών προσόντων
(γνώση Η/Υ, ξένη γλώσσα), γ) στα λοιπά δικαιολογητικά που αποτέλεσαν κύρια,
επικουρικά ή πρόσθετα προσόντα των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν κατόπιν
διαγωνιστικής διαδικασίας και βαθμολογήθηκαν γι΄αυτά (μεταπτυχιακά, διδακτορικά,
γνώση Η/Υ, ξένη γλώσσα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εντοπιότητα, κ.λπ.) και δ) των
δικαιολογητικών που λήφθηκαν υπόψη για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

42. Καταχώριση των αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών πρόσληψης και
λοιπών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεωρητών –
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).
43. Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των
υποβληθέντων φωτοαντιγράφων, ανά τρίμηνο, σύμφωνα με το ν. 4250/2014.
44. Εκτός από τις ανωτέρω επιγραμματικά αναφερόμενες δραστηριότητες,
πραγματοποιήθηκε διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που είχαν σχέση με την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών,
απαντήσεις επί αιτήσεων και αναφορών κ.λπ.).

7.2. Άλλα θέματα οργάνωσης και διοίκησης (Τμήμα Οργάνωσης &
Διοίκησης)
1.

Ορισμός, λήξη καθηκόντων, αντικατάσταση των Ανταποκριτών. Σύνταξη
αποφάσεων Προέδρου ορισμού – λήξης καθηκόντων Ανταποκριτών.

2.

Ενημέρωση του μητρώου των Ανταποκριτών στην εφαρμογή διαχείρισης
Ανταποκριτών.

3.

Επικαιροποίηση Καρτελών Ανταποκριτών (Διόρθωση Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, Α.Δ.Τ.,
Διευθύνσεις κατοικίας, τηλέφωνα) λόγω σύνδεσης στοιχείων με το ΚΕΠΥΟ.

4.

Διαδικασία επιβεβαίωσης (δύο φορές τον χρόνο) των εν ενεργεία Ανταποκριτών
προκειμένου να γίνει η πληρωμή της αποζημίωσής τους. Σύνταξη εγγράφου
απευθυνόμενου προς όλους τους δήμους της χώρας, όπου ασκούν καθήκοντα οι
Ανταποκριτές (270 Δήμοι περίπου, 2.500 Ανταποκριτές περίπου, για το
τελευταίο εξάμηνο του 2014) με συνημμένη κατάσταση, για κάθε Δήμο, με
ενεργούς Ανταποκριτές και ενημέρωση για τυχόν μεταβολές (συνταξιοδότηση,
διαθεσιμότητα, μετάθεση, απόσπαση, κ.ο.κ.). Έλεγχος στοιχείων απαντήσεων
των Δήμων.

5.

Ενημέρωση, κατά τακτά διαστήματα, των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. με πίνακες
των ενεργών Ανταποκριτών.

6.

Συγκέντρωση και καταγραφή – επεξεργασία των επιμέρους προτάσεων των
Υποκαταστημάτων για μείωση του αριθμού των Ανταποκριτών στο πλαίσιο της
υποβληθείσας στην ΚΕ.Δ.Ε. πρότασης του ΕΛ.Γ.Α. για βελτιώσεις στο θεσμικό
πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με τους Δήμους, όσον αφορά στην
απασχόληση των Ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α..

7.

Μέριμνα για την έναρξη της διαδικασίας για την εκκαθάριση της αποζημίωσης
των Ανταποκριτών για το β΄ εξάμηνο του 2013 και το α΄ εξάμηνο του 2014, που
περιλαμβάνει αλληλογραφία με τα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. με την οδηγία

να καταχωρηθούν στην εφαρμογή Ασφάλισης και να ελεγχθούν όλες οι
αναγγελίες – δηλώσεις ζημιάς της περιόδου πληρωμής. Έλεγχος της Αναλυτικής
Κατάστασης Αμοιβών Ανταποκριτών που εκδίδει η Διεύθυνση Πληροφορικής
ανά εξάμηνο, όσον αφορά στους Ανταποκριτές η οποία συμπεριλαμβάνει το εάν
ήταν ορισμένοι ως Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. το εν λόγω εξάμηνο, καθώς κι εάν
υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμής προηγούμενων εξαμήνων.
8.

Ενημέρωση των Ανταποκριτών για την πορεία πληρωμών τους, κατόπιν
τηλεφωνικών αιτημάτων.

9.

Σύνταξη βεβαιώσεων απασχόλησης των Ανταποκριτών κατόπιν σχετικών
αιτημάτων.

10. Μέριμνα για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων.
Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων και διάφορων
Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στον ΕΛ.Γ.Α..
Αλληλογραφία με υπηρεσίες εκτός ΕΛ.Γ.Α. για πρόταση εκπροσώπων που θα
είναι μέλη των Ομάδων εργασίας. Κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. και τους ενδιαφερόμενους.
11. Υποβολή παρατηρήσεων στον Τεχνικό Σύμβουλο Πληροφορικής (σε συνέχεια
της καταγραφής διαδικασιών στον τομέα Ανταποκριτών) για την οριστικοποίηση
των παραδοτέων του τελευταίου, αναφορικά με τη βελτίωση της επιχειρησιακής
διαδικασίας που αφορά στους Ανταποκριτές.
12. Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού (228/11-12-2014 απόφαση Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α.) για
την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του ΕΛ.Γ.Α. στο πλαίσιο της
δράσης

«Αξιοποίηση

των

Ψηφιακών υπογραφών για

την ηλεκτρονική

διεκπεραίωση εγγράφων» και επικείμενης της καθολικής χρήσης των ψηφιακών
υπογραφών στους εποπτευόμενους φορείς του ΥπΑΑΤ.
13. Προώθηση

στα αρμόδια Υπουργεία όλων των

νομοθετικών κειμένων,

νομοσχεδίων, διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών, που συντάσσονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. και η παρακολούθηση μέχρι την
οριστικοποίησή τους.
14. Μέριμνα εφοδιασμού των Υπηρεσιών με Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιευθεί
νόμοι και λοιπές πράξεις που τους αφορούν.
15. Παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες για διοικητικές απλουστεύσεις, σύμφωνα με
νέους νόμους.
16. Προώθηση τροπολογίας για την απάλειψη του μηνιαίου ορίου αποζημίωσης, τον
καθορισμό ετήσιου ορίου αποζημίωσης για τους Ανταποκριτές και τους
απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής
διαδικασίας.

17. Παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες και διαχείριση διαδικασίας διενέργειας
δειγματοληπτικού ελέγχου (ανά τρίμηνο) υποβληθέντων φωτοαντιγράφων
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.
18. Διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος καθώς και η
τήρηση του σχετικού αρχείου.

7.3. Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης
1.

Τήρηση του Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και διεκπεραίωση της εισερχόμενης
και εξερχόμενης διαβαθμισμένης ή μη αλληλογραφίας.

2.

Καταχώρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στην εφαρμογή
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

3.

Βεβαίωση

της

ακρίβειας

αντιγράφων,

φωτοαντιγράφων

οποιονδήποτε

εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το
επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή αντίγραφο.
4.

Τήρηση των αρχείων των σχεδίων της εξερχόμενης αλληλογραφίας και των
αρχείων, των Εγκυκλίων, των Αποφάσεων, κ.λπ.

5.

Φροντίδα εξωτερικών μεταφορών αλληλογραφίας, επιταγών, φακέλων και
λοιπών υλικών του ΕΛ.Γ.Α..

6.

Μεταφορά υλικών από την αποθήκη Σπάτων στην Κ.Υ. και στα Περιφερειακά
Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α..

7.

Έλεγχος της διακινούμενης αλληλογραφίας όλου του Οργανισμού βάσει
παραστατικών

και

σχετική

ενημέρωση

της

Διεύθυνσης

Οικονομικού

προκειμένου να πληρωθούν τα ΕΛ.ΤΑ. – Ταχυμεταφορές.
8.

Μέριμνα για ομαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής
Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.. Φροντίδα για την υλοποίηση των παρατηρήσεων του
τεχνικού ασφαλείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα
Προμηθειών.

9.

Μέριμνα για ανακατανομή των χώρων - γραφείων σύμφωνα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.

10.

Μέριμνα για την κυκλοφορία, συντήρηση και άρση της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων του ΕΛ.Γ.Α. και τη παρακολούθηση του έργου των οδηγών.

11.

Μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των
τηλεπικοινωνιακών μέσων (FAX, τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.).

12.

Μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου της Κ.Δ. του ΕΛ.Γ.Α και
παρακολούθηση του έργου του προσωπικού καθαριότητας και του συνεργείου
καθαριότητας.

13.

Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Κ.Δ.

14.

Μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων
του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. στο πάρκινγκ.

15.

Φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης από 6.30 μέχρι 17.30.

16.

Διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, καθώς και η
τήρηση του σχετικού αρχείου.

8. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., κατά το έτος 2014, πραγματοποίησε τις
ακόλουθες δραστηριότητες:

8.1. Δικαστικές υποθέσεις
8.1.1. Το έτος 2014 επιδόθηκαν στον ΕΛ.Γ.Α. νέες δικαστικές υποθέσεις
(αγωγές, προσφυγές, εφέσεις, αιτήσεις ακύρωσης κ.λπ.) που ασκήθηκαν κατά του
ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες διαβιβάστηκαν από τη Νομική Υπηρεσία στην κατά περίπτωση
αρμόδια Δ/νση του ΕΛ.Γ.Α. για απόψεις, για τη συζήτησή τους, κατά το έτος 2014 και
επόμενα.
8.1.2. Διαβιβάστηκαν οι απόψεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία επί
των αγωγών, προσφυγών κ.λπ. στους οριζόμενους-συνεργαζόμενους με τον ΕΛ.Γ.Α.
πληρεξούσιους δικηγόρους του στην επαρχία, για τις αγωγές-προσφυγές τοπικής
αρμοδιότητας δικαστηρίων της επαρχίας.
8.1.3.΄Εγιναν παραστάσεις κατά την εκδίκαση μεγάλου αριθμού αγωγών,
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών, προσφυγών, αιτήσεων
ακύρωσης, εφέσεων και αιτήσεων αναίρεσης που ασκήθηκαν κατά του ΕΛ.Γ.Α., σε
δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας της Αθήνας και της επαρχίας, οι οποίες
αφορούσαν:
α) Παραγωγούς, κτηνοτρόφους με αιτήματα την καταβολή αποζημιώσεων για
ζημιές φυτικής παραγωγής - ζωικού κεφαλαίου, την καταβολή οικονομικών
ενισχύσεων, την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., την ακύρωση
πράξεων του ΕΛ.Γ.Α. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που αφορούν στην επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθεισών αποζημιώσεων κ.λπ..
β) Συμβασιούχους του ΕΛ.Γ.Α. με αίτημα τη μετατροπή των συμβάσεων
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.
γ) Τακτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α.
με οικονομικά και λοιπά αιτήματα.
δ) Λοιπά φυσικά πρόσωπα με οικονομικά και λοιπά αιτήματα.
8.1.4. ΄Εγιναν παραστάσεις στο Εφετείο Αθηνών κατά την εκδίκαση εφέσεων
του ΕΛ.Γ.Α. κατά αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που
εκδόθηκαν επί αγωγών συμβασιούχων του ΕΛ.Γ.Α..
8.1.5. ΄Εγιναν παραστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την
εκδίκαση έξι (6) εφέσεων κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
8.1.6. Ασκήθηκαν εφέσεις του ΕΛ.Γ.Α. κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, οι οποίες εκδόθηκαν επί αγωγών συνταξιούχων - πρώην υπαλλήλων
ΕΛ.Γ.Α. κατά του ΕΛ.Γ.Α..

Συγκεκριμένα η Νομική Σύμβουλος και δικηγόροι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΛ.Γ.Α.
παραστάθηκαν στις εξής υποθέσεις:
 Άσκηση εφέσεων του ΕΛ.Γ.Α., παραλαβή σχετικών, προσδιορισμό δικασίμου
εφέσεων, εντολή στο δικαστικό επιμελητή για τις επιδόσεις.
 Παράσταση στη συζήτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της αίτησης
αναστολής ΕΛ.Γ.Α. κατά Σ. Μ. στις 10-1-2014.
 Συγκέντρωση σχετικών, σύνταξη Προτάσεων, παράσταση ενώπιον του
Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής Ι. Π. κατά του
ΕΛ.Γ.Α..
 Συγκέντρωση σχετικών, σύνταξη Προτάσεων, παράσταση στο Πολυμελές
πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της έφεσης Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α. και
λήψη αντιγράφων από το αρχείο του Ειρηνοδικείου.
 Σύνταξη Προτάσεων, συγκέντρωση σχετικών, παράσταση στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής Κ. Λ. κατά ΕΛ.Γ.Α. και σύνταξη
Προσθήκης-αντίκρουσης.
 Παράσταση στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 7/2/2014 κατά τη συζήτηση
της αγωγής Τ. Ζ. κ.λπ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., σύνταξη Προτάσεων, λήψη
αντιγράφου επικυρωμένου ένορκης κατάθεσης από Συμβολαιογράφο Αθηνών.
 Παράσταση στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών στις 13-2-2014 κατά τη
συζήτηση της αγωγής του Π. Τ. κατά ΕΛ.Γ.Α. και σύνταξη Προτάσεων.
 Παράσταση στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 17/2/2014 κατά τη
συζήτηση της αγωγής Κ. κ.λπ. (σύνολο 6) κατά ΕΛ.Γ.Α. και σύνταξη
Προτάσεων.
 Παράσταση και κατάθεση Προτάσεων στο Μον/λες Πρωτοδικείο Κοζάνης κατά
τη συζήτηση της έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά του Θ. Π..
 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 20-1-2014 κατά τη συζήτηση της
αγωγής Δ. Σ. και Ν. Λ. κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Άσκηση αίτησης αναίρεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά της 2794/2013 απόφασης του
Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Α. κ.λπ.) και λήψη σχετικών και αντιγράφων από
το Εφετείο Αθηνών.
 Παράσταση στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών στις 6-2-2014 κατά τη συζήτηση:
1) της αγωγής Κ. Α. κατά ΕΛ.Γ.Α. και 2) της αγωγής Μ. κατά ΕΛ.Γ.Α. και
σύνταξη Προτάσεων.
 Παράσταση στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών στις 6-2-2014 κατά τη συζήτηση
της αγωγής Η. Μ. κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Άσκηση έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά του Τ. Π., παραλαβή σχετικών, προσδιορισμό
δικασίμου, εντολή στο δικαστικό επιμελητή για επίδοση.

 Παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξ/λης στις 18-11-2014
κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Σ. Α. κατά ΕΛ.Γ.Α. και κατάθεση
Υπομνήματος.
 Παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών στις 13-2-2014 κατά
τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας «Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Παράσταση στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 17-1-2014 κατά τη
συζήτηση της αγωγής Κ. Γ. κ.λπ. (σύνολο 52 ενάγοντες) κατά του ΕΛ.Γ.Α.,
σύνταξη Προτάσεων, συγκέντρωση σχετικών, λήψη ένορκων βεβαιώσεων.
 Παράσταση στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών στις 9-1-14 κατά τη συζήτηση
της αγωγής Χ. Ι. κατά ΕΛ.Γ.Α., σύνταξη Προτάσεων και συγκέντρωση σχετικών.
 Παράσταση στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20/2/2014 κατά τη
συζήτηση της αγωγής Π. Σ. κατά ΕΛ.Γ.Α. και τη σύνταξη Προτάσεων.
 Παράσταση στο Εφετείο Αθηνών στις 4-3-2014 κατά τη συζήτηση της έφεσης
Μ. Χ. κατά ΕΛ.Γ.Α. (εργατικές διαφορές), σύνταξη Προτάσεων.
 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 6/3/2014 κατά τη συζήτηση της
αγωγής Μ. Μ. κατά ΕΛ.Γ.Α. (εργατικές διαφορές).
 Σύνταξη Προτάσεων και παράσταση στο Μον/λές Πρωτοδικείο Λαμίας στις 282-2014 σχετικά με την αγωγή Τ. Α. κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Σύνταξη Προτάσεων και παράσταση στο Μον/λές Πρωτοδικείο Λαμίας στις 282-2014 κατά τη συζήτηση της αγωγής Μ. Χ. κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας στην
υπόθεση με ΑΒΜ Ζ13/4631 στις 4-3-2014 & 7-3-2014.
 Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας στην
υπόθεση με ΑΒΜ Ζ13/4632.
 Παράσταση στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής
Κ. κ.λπ. κατά ΕΛ.Γ.Α. (εργατικές διαφορές), σύνταξη Προτάσεων και λήψη
ένορκης βεβαίωσης.
 Παράσταση και προτάσεις στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών την 1/4/2014 κατά
τη συζήτηση της αγωγής Σ. Α. κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Κατάθεση Αίτησης αναστολής του ΕΛ.Γ.Α. κατά απόφασης Εφετείου στον Άρειο
Πάγο, κατάθεση και συζήτηση προσωρινής διαταγής, σύνταξη επιδοτηρίων
προς δικαστικό επιμελητή .
 Άσκηση Αίτησης αναίρεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά των: Τ. κ.λπ., λήψη σχετικών.
 Παράσταση πολιτικής αγωγής στο Τριμ. Πλημ/δικείο Κορίνθου στις 11-3-2014
και παράσταση στο Μον/λες Πρωτοδικείο Κορίνθου επί αναβολής συζήτησης
της αγωγής Γ. Γ. κατά ΕΛ.Γ.Α. στις 19-3-2014.

 Παράσταση στις 27-3-14 στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου και συζήτηση των αγωγών
Χ. και Ζ. κατά ΕΛ.Γ.Α. και κατάθεση φακέλων.


Παράσταση στο Τριμ. Διοικητικό πρωτοδικείο Λάρισας στις 6-3-2014 κατά τη
συζήτηση της αγωγής Α. κ.λπ. κατά ΕΛ.Γ.Α..

 Τέσσερις επιδόσεις για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. (εκθέσεις επίδοσης υπ΄αριθ.
804Β΄, 805Β΄, 806Β΄, 807Β΄).
 Τέσσερις επιδόσεις για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. (εκθέσεις επίδοσης υπ΄αριθ
901Β΄,902Β΄, 903Β΄, 904Β΄).
 Κατάθεση Αίτησης αναστολής του ΕΛ.Γ.Α. κατά απόφασης Εφετείου, στον
Άρειο

Πάγο,

κατάθεση

και

συζήτηση

προσωρινής

διαταγής,

σύνταξη

επιδοτηρίων προς δικαστικό επιμελητή.
 Παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 11-4-2014 σε Αίτηση
ακύρωσης ΕΛ.Γ.Α. κατά ΑΣΕΠ με σύνταξη Υπομνήματος.
 Κατάθεση έφεσης και προσδιορισμός δικασίμου κατά της υπ’αριθ. 2700/2013
απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές) επί της
αγωγής Ο. Π. κατά ΕΛ.Γ.Α., λήψη εγγράφων.
 Συγκέντρωση εγγράφων, σύνταξη και κατάθεση έφεσης και προσδιορισμό
αυτής στο Εφετείο Αθηνών κατά της υπ’αριθ. 3464/2013 απόφασης του
Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές) (έφεση ΕΛ.Γ.Α. κατά Κ.
Φ.).
 Έλεγχος και έρευνα στα αρχεία του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών και
έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των εξής αποφάσεων ΕΛ.Γ.Α.: ΕφΑ 1642 &
1643/2013, ΜΠΑ 168/2013,1529/2013, 1145/2014, 775/2014, 261/2013,
857/2013, 852/2013, 499/2013, 2120/2011, 2018/2012, 880/2005, 2360/2007,
1588/2007, 462/2008.
 Παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 17-3-2014 (δικάσιμος
εξ αναβολής), προς υποστήριξη της αγωγής ΕΛ.Γ.Α. κατά Γ. Μ. και προς
αντίκρουση της αγωγής Μ. Γ. κατά ΕΛ.Γ.Α. (συνεκδίκαση 2 αγωγών), μετά την
αρ.89/2013 παραπεμπτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
που παρέπεμψε τη συζήτηση και των δύο αγωγών στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.
 Σύνταξη έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά 1) Δ. Σ. και 2) Ν. Λ. και κατάθεση αυτής στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών.
 Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., στο
Τριμελές Εφετείο Πατρών στις 6-5-2014 κατά τη συζήτηση της έφεσης του
κατηγορούμενου Γ. Τ. και λήψη αντιγράφου πρωτοβάθμιας απόφασης.

 Παράσταση και προτάσεις για τη συζήτηση της αγωγής Α. Β. κ.λπ. (σύνολο 35)
κατά ΕΛ.Γ.Α. την 28-4-2014 στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών.


Σύνταξη σχεδίου έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της
υπ’αριθ. 2794/2013 απόφασης του Διοικ/κού Εφετείου Αθηνών.

 Άσκηση έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά Α. Β. και κατά της 401/2014 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, λήψη σχετικών, προσδιορισμό αυτής.
 Άσκηση Αίτησης αναίρεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά της 469/2014 απόφασης του Εφετείου
Αθηνών στον Άρειο Πάγο (κατάθεση και αντίγραφα από το Εφετείο) .
 Συζήτηση στις 6-5-2014 στον Άρειο Πάγο της Αίτησης αναστολής ΕΛ.Γ.Α. κατά
Α. κ.λπ., παράσταση στον Άρειο Πάγο την 1-4-14 στην αναβολή συζήτησης με
προσωρινή διαταγή, επιδόσεις αναβολής, προσδιορισμός της Αναίρεσης,
μέριμνα επιδόσεων σε 23 αναιρεσίβλητους.
 Κατάθεση έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Α. Κ., προσδιορισμό της στο Εφετείο.


Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο Μονομελές Πλημ/κείο Βέροιας
στις 3-4-2014 στην υπόθεση με ΑΒΜ Ζ13/4634.

 Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο Μονομελές Πλημ/κείο Βέροιας στις
10-4-14 στην υπόθεση με ΑΒΜ Ζ13/4633.
 Είκοσι δύο επιδόσεις για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. (επίδοση αίτησης αναίρεσης
ΕΛ.Γ.Α. κατά της 2794/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών).
 Κατάθεση έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά της υπ’αριθ.1111/2014 απόφασης του
Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 Κατάθεση αγωγής στο Ειρηνοδικείο Αθηνών κατά του Μ. Β. (μισθωτική
διαφορά).
 Έγιναν είκοσι δύο επιδόσεις για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. (επιδόσεις με αρ.
1208β΄, 1209β΄, 1210β΄, 1211β΄,1212β΄, 1213β΄, 1218β΄, 1219β΄, 1220β΄,
1221β΄, 1222β΄, 1223β΄, 1224β΄, 1225β΄, 1226β΄, 1227β΄, 1228β΄, 1229β΄,
1230β΄, 1231β΄, 1232β΄, 1262 β΄).
 Παράσταση στις 8-7-2014 ενώπιον της Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ Καλαμαριάς κατά τη
συζήτηση ενστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ (υπόθεση Βαμβακίδη).
 Παράσταση στις 6-6-2014 στο Μον/λες Πρωτοδικείο Τρίπολης και κατάθεση
προτάσεων, κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ζ. και Τ. κατά του ΕΛ.Γ.Α. .
 Έγιναν πενήντα εννέα (59) επιδόσεις δικογράφων για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α.
(επιδόσεις Αίτησης αναστολής του ΕΛ.Γ.Α. κατά Κ. Γ. κ.λπ., έφεσης του ΕΛ.Γ.Α.
κατά Κ. Γ. κ.λπ., έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Κ. κ.λπ.).
 Κατάθεση αίτησης αναστολής του ΕΛ.Γ.Α. στον Άρειο Πάγο κατά Τ.
Αλέξανδρου, κατάθεση και συζήτηση προσωρινής διαταγής.

 Παράσταση στον Άρειο Πάγο στις 24-6-2014 στη συζήτηση της Αίτησης
αναστολής του ΕΛ.Γ.Α. κατά Τ. Αλέξανδρου, κατάθεση σημειώματος.
 Έκδοση Πιστοποιητικών μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων και αντιγράφου
μερίδας για το ακίνητο του ΕΛ.Γ.Α. στην Αλεξανδρούπολη από το
Υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης.
 Παράσταση και σημείωμα ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 48-2014 κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής του ΕΛ.Γ.Α. κατά της
υπ΄αρ.775/2014 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 Λήψη εγγράφων δικογραφίας, χαρτοσήμανση αυτών, κατάθεση αναίρεσης
ΕΛ.Γ.Α.

κατά

της

υπ’αρ.

1610/2012

απόφασης

Εφετείου

Αθηνών,

προσδιορισμός στον Α.Π., έκδοση αντιγράφων κ.λπ. και λήψη εγγράφων
δικογραφίας, χαρτοσήμανση αυτών, κατάθεση αναίρεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά της
υπ’αρ.2349/2012 απόφασης Εφετείου Αθηνών, προσδιορισμός στον Α.Π.,
έκδοση αντιγράφων.
 Παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Πατρών στις 16-9-2014 κατά τη
συζήτηση εφέσεων των κατηγορούμενων Τ. και Β. κατά της 838/2013
απόφασης του Τριμ. Πλημ/κειου Πατρών.
 Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο Τριμελές Πλημ/κείο Βεροιας στις
16-9-2014 στην υπόθεση με ΑΒΜ Ζ13/4638.
 Παράσταση στο Τρ. Διοικ/κείο Πρωτοδικείο Βέροιας στις 19-9-14 στην
προσφυγή Γ. κατά ΕΛ.Γ.Α., κατάθεση υπομνήματος κ.λπ..
 Κατάθεση αίτησης για λήψη αντιγράφων μηνυτήριων αναφορών.
 Κατάθεση έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά της 147/2014 απόφασης του Μον/λους
Πρωτοδικείου Αθηνών και κατάθεση κλήσης έφεσης.
 Σύνταξη αναίρεσης του ΕΛ.Γ.Α., προσδιορισμό κ.λπ. κατά της 31/ΕΡ-ΔΚ/2013
απόφασης του Μον/λους Πρωτοδικείου Βέροιας.
 Σύνταξη έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά Γ. Α., κατάθεση αυτής στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών και προσδιορισμό στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών.
 Σύνταξη έφεσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά Κ. Π., κατάθεση αυτής στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών και προσδιορισμό στο Μον/λες Πρωτοδικείο Αθηνών.
 ΄Εκδοση Πιστοποιητικών μεταγραφών, υποθηκών και διεκδικήσεων για το
ακίνητο του ΕΛ.Γ.Α. στην Κοζάνη από το Υποθηκοφυλακείο Κοζάνης.
 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης στις 23-9-2014 κατά τη
συζήτηση

της αγωγής του ΕΛ.Γ.Α. κατά Δ. Χ. κ.λπ. (σύνολο 4), σύνταξη

προτάσεων, παράσταση σε δικασίμους αναβολής.

 Κατάθεση αίτησης αναίρεσης του ΕΛ.Γ.Α. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας
στις 9-10-2014, λήψη αντιγράφων της αρ.58/2012 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας και των προτάσεων του Ε. Σ. και του ΕΛ.Γ.Α. στο Μ.Π. Βέροιας.
 Κατάθεση και προσδιορισμός έφεσης κατά της 2857/2014 απόφασης του ΜΠΑ,
λήψη αντιγράφων, σύνταξη επιδόσεων και επιμέλεια αυτών και άσκηση
αναίρεσης κατά της 1643/2014 απόφασης Εφετείου Αθηνών, λήψη αντιγράφων
φακέλου, προσδιορισμός αναίρεσης, σύνταξη και επιμέλεια επιδόσεων.
 Παράσταση και κατάθεση Προτάσεων ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας στις 15-10-2014 κατά τη συζήτηση της αγωγής των Β. Φ. κ.λπ. κατά
του ΕΛ.Γ.Α. .
 Παράσταση, προτάσεις στις 24-10-2014 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στη
συζήτηση της αγωγής του ΕΛ.Γ.Α. κατά Μ. Β..
 Παραστάσεις (2) στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 26-9-2014 στις αγωγές Κ. Σ.
κατά ΕΛ.Γ.Α. και Ζ. Ι. κατά ΕΛ.Γ.Α. (εργατικές διαφορές), λήψη σχετικών κ.λπ..
 Παράσταση στον Άρειο Πάγο στις 21-10-2014 στην Αίτηση αναίρεσης του
ΕΛ.Γ.Α. κατά Α. Π. κ.λπ..
 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 20-10-2014 στην αγωγή Π., Α., Κ.
κ.λπ. κατά ΕΛ.Γ.Α., λήψη σχετικών υπόθεσης Φ., παράσταση αναβολής στην
αγωγή Κ. κατά ΕΛ.Γ.Α..
 Σύνταξη γνωμοδότησης σε θέμα υπέρεργασίας/εξαιρέσιμων, λήψη αντιγράφων
δικογραφίας, άσκηση, επίδοση και

προσδιορισμό αίτησης αναίρεσης του

ΕΛ.Γ.Α. κατά της υπ’ αριθ.4928/2014 απόφασης του Μον/λους Εφετείου
Αθηνών.
 Παράσταση πολιτικής αγωγής στο Τριμελές Πλημ/κείο Κορίνθου στις 7-102014, παράσταση πολιτικής αγωγής στο Τριμελές Πλημ/κείο Κορίνθου στις 2110-2014, μετά από διακοπή της από 7-10-2014 συνεδρίασης, στην ποινική δίκη
των κατηγορούμενων: Γ. κ.λπ..
 Έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Καρύστου για αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας 6
παραγωγών και λήψη επικυρωμένου αντιγράφου του υπ’αριθ. 7926/16-7-1997
μισθωτηρίου αγροτικού ακινήτου από το Υπ/κείο Καρύστου.
 Παράσταση στο Δ. Πρωτοδικείο Τρίπολης στις 14-10-14 στη συζήτηση της
προσφυγής του ΕΛ.Γ.Α. κατά πράξης επιβολής προστίμου από το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας - Περ/κή Δ/νση Κοιν. Επιθεωρησης Πελοποννήσου.
 Παράσταση ενώπιον του Μον/λους Πρωτοδικείου Λάρισας στις 9-10-2014 στην
αγωγή Τ., Σ. κατά ΕΛ.Γ.Α. και εγγραφή Σημειώματος και Προσθήκηςαντίκρουσης.

 Παράσταση ενώπιον του Τριμ. Πλημ/κειου Λάρισας στις 24-10-2014 στην
ποινική δίκη Γ. κ.λπ..
 Παροχή

νομικών

συμβουλών,

μετάβαση

στην

Υπηρεσία

Εσωτερικών

Υποθέσεων, νομική υποστήριξη για υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας.
 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 13-11-2014 στην αγωγή Ε. Λ. κατά
ΕΛ.Γ.Α., προσδιορισμός δικασίμου πέντε (5) υποθέσεων στο Πρωτοδικείο
Αθηνών (έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Α. Α., έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Γ. Π., έφεσης
ΕΛ.Γ.Α. κατά Ν. Π., έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Πλ. Κ., έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Τρ. Κ.)
και επιμέλεια επίδοσης.
 Έγιναν επιδόσεις δικογράφων για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. (εκθέσεις επίδοσης
υπ’αρ.1076Ε, 1078Ε, 1079Ε, 1080Ε, υπ’αρ.1830Γ/22-10-2014, 6368β/2014,
6.503/22-10-2014), επίδοση δικογράφου με πλήρη θυροκόλληση (έκθεση
επίδοσης υπ’αριθ. 4055/24-10-2014), έντεκα επιδόσεις δικογράφων (εκθέσεις
επίδοσης υπ’αριθ. 1761Β, 1789Β, 1796Β, 1804Β, 1841Β, 1863Β, 1864Β,
1865Β, 1866Β,1867Β,1868Β).
 Επίδοση έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Α. (έκθεση επίδοσης υπ’ αρ. 2547/2014) .
 Επίδοση έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Μ. (έκθεση επίδοσης υπ’αριθ. 2657/2014).
 Δέκα επιδόσεις δικογράφου αναίρεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Μ. κ.λπ. (εκθέσεις
επίδοσης υπ’αρ. 1383Ε, 1384Ε, 1386Ε, 1389Ε, 1390Ε, 1391Ε, 1392Ε, 1394Ε,
2665/2014, 6.587/15-12-2014).
 Είκοσι εννέα

επιδόσεις δικογράφων έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Α. κ.λπ. (29)

(εκθέσεις επίδοσης υπ’αριθ. 1980Β, 1981Β, 1982Β, 1983Β, 1984Β, 1985Β,
1986Β, 1987Β, 1988Β, 1989Β, 1990Β, 1991Β, 1992Β, 1993Β, 1994Β, 1995Β,
1996Β, 1997Β, 1998Β, 1999Β, 2000Β, 2001Β, 2002Β, 2003Β, 2004Β, 2005Β,
2006Β, 2007Β, 2008Β).
 Μία επίδοση δικογράφου έφεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Τ. (έκθεση επίδοσης
υπ’αριθ.2002Γ΄).
 Μία επίδοση

δικογράφου αίτησης αναίρεσης ΕΛ.Γ.Α. κατά Σ. Ε. (έκθεση

επίδοσης υπ’αριθ. 11559/19-12-2014) .
8.1.7. Χειρισμός των κάτωθι υποθέσεων τις οποίες η Νομική Υπηρεσία
χειρίζεται μέχρι οι σχετικές αποφάσεις να καταστούν αμετάκλητες:

1)

Η από 5-12-2001 Αγωγή του Α. Π., ο οποίος απεβίωσε και η δίκη συνεχίστηκε

στο πρόσωπο του κληρονόμου του Α. Π. κατά του Οργανισμού, για αποζημίωση
ζημίας φυτικής παραγωγής ύψους 11.533,38 Ευρώ πλέον τόκων, η οποία
συζητήθηκε, εξ αναβολής, στις 16-3-06, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου και

εκδόθηκε η υπ΄αρ. 234/2006 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την υπόθεση για
εκδίκαση στο Τριμ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της η 9-12-2011, κατά την οποία
συζητήθηκε και εκδόθηκε η αριθ. 1482/2013 απόφαση (επιδόθηκε τον Οκτώβριο
2013) η οποία απέρριψε την αγωγή. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο ενάγων άσκησε
έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο Αθηνών με δικάσιμο 23-9-2014 κατά την οποία
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
έφεσης.
2)

Η από 23-10-2001 αγωγή του παραγωγού Τ. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του

Διοικ/κού Πρωτοδικείου Πύργου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής παραγωγής ποσού
19.016,87

Ευρώ

(6.480.000

δρχ),

η

οποία

συζητήθηκε

και

εκδόθηκε

η

υπ’αριθ.261/2005 απόφαση που παρέπεμψε την αγωγή προς εκδίκαση στο Διοικ/κό
Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος, εξ
αναβολής, η 10-11-2011, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η 13077/2012
προδικαστική απόφαση η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και
υποχρέωσε τον ΕΛ.Γ.Α. να προσκομίσει στο δικαστήριο, εντός προθεσμίας, τα
αναφερόμενα στο διατακτικό της στοιχεία και όρισε νέα δικάσιμο για τη συζήτηση της
αγωγής την 17-1-2013. Ο ΕΛ.Γ.Α. προσκόμισε τα στοιχεία, η αγωγή συζητήθηκε
στις17-1-2013 και εκδόθηκε η 1764/2013 απόφαση (επιδόθηκε στις 23-10-2013) η
οποία απέρριψε την αγωγή.
3)

Η από 15–6–2003 Αγωγή των Ι. Α. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών κατά του

Οργανισμού, για επιστροφή ασφαλ/κών εισφορών ύψους 83.240,41 Ευρώ, η οποία
συζητήθηκε, εξ αναβολής, στις 6-4-06 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου και
εκδόθηκε η υπ’αρ. 288/2006 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την αγωγή για εκδίκαση
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω αναρμοδιότητας.

Στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος η 14-11-2013, οπότε συζητήθηκε και
εκδόθηκε η 11633/2014 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
4)

Η από 15–6–2003 Αγωγή των Μ. Κ. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών κατά του

Οργανισμού, για επιστροφή ασφαλ/κών εισφορών ύψους 85.775,88 Ευρώ, η οποία
συζητήθηκε, εξ αναβολής, στις 6-4-06 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου και
εκδόθηκε η υπ’αρ. 287/2006 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την αγωγή για εκδίκαση
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω αναρμοδιότητας.

Στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της η 14-11-2013, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η 11634/2014 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
5)

Η από 15–6–2003 Αγωγή των Ν. Μ. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών κατά του

Οργανισμού, για επιστροφή ασφαλ/κών εισφορών ύψους 90.126,50 Ευρώ, η οποία
συζητήθηκε, εξ αναβολής, στις 6-4-06 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου και

εκδόθηκε η υπ’ αρ. 271/2006 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την αγωγή για εκδίκαση
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω αναρμοδιότητας.

Στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η 16-10-2013,
κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η αριθ.1311/2014 απόφαση, η οποία
απέρριψε την αγωγή.
6)

Η από 29-7-2006 Αγωγή του Κ. Μ. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημίωση ζημίας φυτικού κεφαλαίου
ύψους 154.460,60 Ευρώ εντόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 22-10-09
και εκδόθηκε η υπ’αρ. 2242/2010 απόφαση που απέρριψε την αγωγή. Κατά της
απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο Εφετείο Αθηνών, για τη συζήτηση της
οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 29-9-2011, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
5911/2011 απόφαση που απέρριψε την έφεση. Ο ενάγων άσκησε αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε
δικάσιμος η 10-11-2014, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
7)

Η από 3-9-2003 Αγωγή των Α. Α. κ.λπ. τοματοπαραγωγών (σύνολο 100

ενάγοντες), κατά του Οργανισμού, για επιστροφή ασφαλ/κών εισφορών ύψους
22.560,25 Ευρώ εντόκως. Η αγωγή συζητήθηκε στις 17-4-07 στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βόλου και εκδόθηκε η υπ’αριθ. 253/2007 απόφαση, η οποία παρέπεμψε
την

υπόθεση

για

εκδίκαση

στο

Διοικητικό

Πρωτοδικείο

Αθηνών,

λόγω

αναρμοδιότητας. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος η 1-4-2015,
οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
8)

Η από 15-6-2003 Αγωγή των Γ. Μ. κ.λπ. τοματοπαραγωγών (σύνολο 88

ενάγοντες), κατά του Οργανισμού, για επιστροφή ασφαλ/κών εισφορών ύψους
18.170,13 Ευρώ εντόκως. Η αγωγή συζητήθηκε στις 17-4-07 στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βόλου και εκδόθηκε η υπ’αριθ.251/2007 απόφαση, η οποία παρέπεμψε
την

υπόθεση

για

εκδίκαση

στο

Διοικητικό

Πρωτοδικείο

Αθηνών

λόγω

αναρμοδιότητας. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος η 1-4-2015
οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
9)

Η από 31-12-2002 Αγωγή των Κ. Σ. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών (σύνολο 78

ενάγοντες), κατά του Οργανισμού, για επιστροφή ασφαλ/κών εισφορών ύψους
68.054,83 Ευρώ εντόκως. Η αγωγή συζητήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
και εκδόθηκε η υπ’αριθ. 270/2006 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την υπόθεση για
εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω αναρμοδιότητας. Στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η 16-10-2013,

οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ΄αριθ.1312/2014 απόφαση, η οποία απέρριψε
την αγωγή.
10)

Η από 16-12-2005 αγωγή της Π. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Τριμελούς

Διοικ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών, για καταβολή από τον ΕΛ.Γ.Α. ποσού 1.827.487,24
Ευρώ εντόκως, που αφορά το προβλεπόμενο από το Νόμο ποσοστό οικονομικής
ενίσχυσης της Π. από τον ΕΛ.Γ.Α., το οποίο υπολογίζουν επί των ακαθάριστων
εσόδων του ΕΛ.Γ.Α. και όχι επί των καθαρών, επί των οποίων και έχει καταβληθεί. Η
αγωγή συζητήθηκε εξ αναβολής στις 13-12-2010. Η υπόθεση ανασυζητήθηκε στις
15-5-2012, λόγω παραίτησης της εισηγήτριας. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής,
σε κάθε περίπτωση μερική αποδοχή της αγωγής.
11)

Η από 5–12–2003 Αγωγή του Α. Κ. κατά του Οργανισμού, για οικονομική

ενίσχυση ζημίας φυτικού κεφαλαίου ύψους 19.413,06 Ευρώ πλέον τόκων, η οποία
συζητήθηκε στις 24-2-05 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας και εκδόθηκε η
υπ’αριθ.287/2005 προδικαστική απόφαση, η οποία υποχρέωνε τον ΕΛ.Γ.Α. να
προσκομίσει στο δικαστήριο τα αναφερόμενα στο διατακτικό της απόφασης στοιχεία,
τα οποία προσκομίστηκαν και με νέα κλήση του δικαστηρίου ορίστηκε νέα δικάσιμος
για τη συζήτηση της αγωγής η 28-9-2006. Κατά την ως άνω δικάσιμο η αγωγή
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 52/2007 προδικαστική απόφαση, η οποία
υποχρέωνε τον ΕΛ.Γ.Α. να προσκομίσει στο δικαστήριο τα αναφερόμενα στο
διατακτικό της απόφασης στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά προσκομίστηκαν και με κλήση
του δικαστηρίου ορίστηκε νέα δικάσιμος η 13-12-07, κατά την οποία συζητήθηκε και
εκδόθηκε η υπ’αριθ 252/2008 προδικαστική απόφαση, η οποία υποχρέωνε τον
ΕΛ.Γ.Α. να προσκομίσει στο δικαστήριο τα αναφερόμενα στο διατακτικό της
απόφασης στοιχεία. Μετά την προσκόμιση των στοιχείων, ορίστηκε νέα δικάσιμος για
τη συζήτηση της αγωγής η 15-10-09, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
1140/2009 απόφαση, που δέχθηκε την αγωγή και επιδίκασε στον ενάγοντα ποσό
17.390,16 Ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής ασκήσαμε την από 18-2-10 έφεση, στο
Διοικ/κό Εφετείο Λάρισας, η οποία συζητήθηκε στις 10-5-2011 και εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 292/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, η οποία δέχθηκε την
Έφεση, εξαφάνισε την 1140/2009 οριστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λάρισας, καθώς και τις προεκδοθείσες τρεις προδικαστικές αποφάσεις
του ίδιου Δικαστηρίου, δίκασε την αγωγή και την απέρριψε, λόγω έλλειψης
δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατόπιν αυτού, ο Α. Κ. άσκησε
την από 8-11-2012 αγωγή για το ίδιο θέμα με την ως άνω αγωγή, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημίωση συνολικού ποσού 23.490,97
Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 6-2-2014, κατά
την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η αριθ.1170/2014 απόφαση, η οποία δέχθηκε

την αγωγή και υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των
23.490,97 Ευρώ με το νόμιμο τόκο υπέρημερίας από τις 11/2/2004 και μέχρι την
πλήρη εξόφληση και επίσης του επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος ποσού
450,00 Ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε έφεση με δικάσιμο 12-32015, οπότε αναβλήθηκε για 10-12-2015. Πιθανολογείται μερική αποδοχή της
αγωγής.
12)

Η από 29-6-1999 Αγωγή του Α. Λ. κατά του Οργανισμού, για αποζημίωση

ζημίας ζωικού κεφαλαίου ύψους 50.160.000 δρχ (147.204,69 Ευρώ), στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, που συζητήθηκε στις 11-12-2003 και εκδόθηκε η υπ’αριθ.
1276/2004 απόφαση η οποία απέρριψε την αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής ο
ενάγων άσκησε την από 8-3-07 έφεση, στο Εφετείο Αθηνών, η οποία συζητήθηκε
στις 4-12-08 και εκδόθηκε η υπ’αρ. 110/2009 απόφαση, που διέταξε την επανάληψη
της συζήτησης, λόγω εξαίρεσης Προέδρου. Κατόπιν αυτού ορίστηκε νέα δικάσιμος
για τη συζήτησή της η 3-12-2009, κατά την οποία συζητήθηκε και αναμένεται η
έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
13)

Η από 27-10-2003 Αγωγή της Α. Μ.–Δ. κατά του Οργανισμού, για επιστροφή

ασφαλ/κών εισφορών ύψους 6.327,91 Ευρώ πλέον τόκων, η οποία συζητήθηκε, μετά
από αναβολή, στις 2-6-05 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Σερρών και εκδόθηκε η
υπ’αριθ.231/2005 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο
Τριμ/λές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,λόγω αναρμοδιότητας. Στο ΔΠ Αθηνών
ορίστηκε δικάσιμος εξ αναβολής η 10-11-2011, κατά την οποία συζητήθηκε,
εκδόθηκε η 75/2012 πράξη ανασυζήτησης και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη
συζήτησή της η 10-10-2012 και μετά από αναβολή η 12-12-2012, κατά την οποία
συζητήθηκε και εκδόθηκε η 4346/2013 απόφαση, η οποία κήρυξε άκυρη τη συζήτηση
της υπόθεσης κατά τη δικάσιμο της 12-12-12 και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη
συζήτησή της η 27-11-2013, κατά την οποία συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
14)

Η από 11-2-2010 αγωγή του Γ. Α. κατά του ΕΛ.Γ.Α., στο Ειρηνοδικείο

Αγρινίου, για το ίδιο θέμα με παλιά αγωγή του, για αποζημίωση ζημιάς φυτικής
παραγωγής συνολικού ύψους 14.020,40 Ευρώ, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε
δικάσιμος, εξ αναβολής, η 21-3-2011, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε
απόφαση που απέρριψε την αγωγή. Ο ενάγων έκανε Έφεση που συζητήθηκε στις
5/12/2012 στο Μονομολές Πρωτοδικείο Αγρινίου και εκδόθηκε απόφαση που την
απέρριψε.
15)

Η από 2-6-2006 Αγωγή του Κ. Κ. κατά του Οργανισμού, για καταβολή

υπολοίπου οικονομικής ενίσχυσης για ζημία φυτικού κεφαλαίου, ύψους 42.076,00
Ευρώ εντόκως, η οποία συζητήθηκε στις 25-1-2007 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Λάρισας και εκδόθηκε η υπ’αριθ. 195/2007 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την
υπόθεση για εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω αναρμοδιότητας.
Στο ΔΠ Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η 2-12-2013, οπότε
και συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
16)

Η από 4-5-2005 Αγωγή του Α. Κ. κατά του Οργανισμού, για αποζημίωση

ζημίας φυτικής παραγωγής ύψους 37.928,74 Ευρώ εντόκως, η οποία συζητήθηκε
στις 15-1-08 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου και εκδόθηκε η υπ’αρ. 105/2008
απόφαση, που δέχτηκε εν μέρει την αγωγή και επιδίκασε στον ενάγοντα το ποσό των
3.709,2 Ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε την από 30-3-09 έφεση,
ενώπιον του Διοικ/κού Εφετείου Τριπόλεως. Επίσης, κατά της απόφασης αυτής ο Α.
Κ. άσκησε έφεση. Δικάσιμος για τη συζήτηση και των δύο εφέσεων ορίστηκε η 11-112014, αναβλήθηκαν για 10-3-2015 οπότε συζητήθηκαν και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης του ΕΛ.Γ.Α..
17)

Η από 16-9-2003 Αγωγή της Εταιρείας «Δ. Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» κ.λπ. κατά του

Οργανισμού, για αποζημίωση ζημίας ζωικού κεφαλαίου ύψους 54.955,20 Ευρώ
εντόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 11-12-08 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Κορίνθου και εκδόθηκε η υπ΄αριθ.231/2009 απόφαση, που παρέπεμψε την αγωγή
προς εκδίκαση στο Τριμελές Διοικ/κό Πρωτοδικείο Πάτρας, στο οποίο συζητήθηκε
στις 12-12-12 και εκδόθηκε η 498/2013 απόφαση που κήρυξε άκυρη τη συζήτηση
κατά την ως άνω δικάσιμο για τους δεύτερη και τρίτο ενάγοντες και διατάχθηκε η
επανάληψη της συζήτησης κατά τη δικάσιμο της 16-10-2013, κατά την οποία
συζητήθηκε και εκδόθηκε η Α1202/2014 απόφαση, η οποία απορρίπτει τη με αριθ.
καταχώρισης στο Δικαστήριο 710/2010 προσφυγή-αγωγή και ως προς τους
προσφεύγοντες-ενάγοντες Ευγ. Δ. Κ., το γένος Δ. Κ. και Ν. Κ..
18)

Η από 5-12-2003 Αγωγή της Μ. Τ. κατά του Οργανισμού, για οικονομική

ενίσχυση ζημίας φυτικού κεφαλαίου ύψους 2.459,28 Ευρώ εντόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 25-9-2007 στο Μον/λές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας και
εκδόθηκε

η

υπ’αριθ.

443/2007

απόφαση,

η

οποία

παρέπεμψε,

λόγω

αναρμοδιότητας, την υπόθεση για εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο
ΔΠ Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος η 2-6-2014 και αναβλήθηκε για 17-11-2014, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
19)

Η από 3-11-2003 Αγωγή του Κ. Α. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών (σύνολο 15

ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Σερρών, για
επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. από επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 21.547,00 €
νομιμοτόκως, της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 19-6-08 και αναβλήθηκε για τις 23-

10-08, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ.265/08 απόφαση, που
παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την υπόθεση προς εκδίκαση στο Διοικητικό
Πρωτ/κείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών δεν έχει οριστεί ακόμη
δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
20)

Η από 4-11-2003 Αγωγή της Π. Κ. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών (σύνολο 20

ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Σερρών, για
επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. από επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 16.392,00€
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 19-6-08 και
αναβλήθηκε για τις 23-10-08, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
υπ’αρ.251/08 απόφαση, που παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την υπόθεση στο
Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών δεν έχει οριστεί
ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
21)

Η από 3-11-2003 Αγωγή του Ν. Α. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών (σύνολο 19

ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Σερρών, για
επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. από επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 6.803,00€
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 19-6-08 και
αναβλήθηκε για τις 23-10-08, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
υπ’αρ.281/08 απόφαση, που παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την υπόθεση προς
εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών δεν
έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
22)

Η από 10-10-2003 Αγωγή της Θ. Κ. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών (σύνολο 30

ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Σερρών, για
επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. από επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 47.208,05€
νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 22-5-08 και εκδόθηκε η υπ’αρ.174/08
απόφαση, που παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την υπόθεση στο Διοικητικό
Πρωτ/κείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος η 15-102015. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
23)

Η από 10-8-2007 Αγωγή της Α. Χ. κ.λπ. παραγωγών (σύνολο 158

ενάγοντες), ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Χανίων, για αποζημίωση ζημιών
φυτικού, ζωικού και παγίου κεφαλαίου από πυρκαγιά, ύψους 1.880.369,00 Ευρώ
εντόκως, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί δικάσιμος. Πιθανολογείται
απόρριψη της αγωγής λόγω μη έγκρισης του προγράμματος από την αρμόδια
επιτροπή της Ε.Ε. για την καταβολή των σχετικών ενισχύσεων.
24)

Η από 10-6-2010 Αγωγή του Ε. Σ. κατά του Οργανισμού και κατά του Πρ/νου

του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου
Ηρακλείου, για αποζημίωση ζημιάς σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, συνολικού ύψους
24.649,20 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 13-2-2013 και εκδόθηκε η

285/2013 απόφαση, η οποία δέχεται την αγωγή εν μέρει και υποχρεώνει τον ΕΛ.Γ.Α.
να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 6.225 Ευρώ με το νόμιμο τόκο από την
επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Κατά της απόφασης
αυτής ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε έφεση και ο ενάγων άσκησε έφεση. Δικάσιμος και των 2
εφέσεων ορίστηκε η 12-4-2016.
25)

Η από 22-12-2008 Αγωγή του Θ. Φ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., στο Ειρηνοδικείο

Πατρών, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ύψους 10.000,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 26-5-2010 και εκδόθηκε η αριθ.
8/2011 απόφαση, που απέρριψε την αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων
άσκησε έφεση στο Πολ/λές Πρωτοδικείο Πατρών, για τη συζήτηση της οποίας
ορίστηκε δικάσιμος η 20-3-2012 και εξ αναβολής η 8-10-2013, κατά την οποία
συζητήθηκε και εκδόθηκε η 253/2014 απόφαση του Πολ/λους Πρωτοδικείου Πατρών
η οποία απέρριψε την έφεση.
26)

Η από 10-4-2004 Αγωγή του Κ. Ευθ. κατά του ΕΛ.Γ.Α. και του Ελληνικού

δημοσίου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημίωση
ζημίας φυτικού κεφαλαίου (δενδρύλλια) ύψους 65.000,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η
οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 5-12-08 και εκδόθηκε η υπ’αριθ. 9240/2009
απόφαση, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο κατά τόπο
και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Πατρών. Στο
Διοικ/κό Πρωτοδικείο Πατρών συζητήθηκε στις 12-12-2012 και εκδόθηκε η
Α2084/2014 απόφαση η οποία απέρριψε την αγωγή.
27)

Η από 4-12-2008 Αγωγή του Τ. Α. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Πολ/λούς

Πρωτοδικείου Βέροιας, για αποζημίωση ζημίας στο σύστημα αντιχαλαζικής
προστασίας και στο φυτικό κεφάλαιο και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, συνολικού ύψους 457.165,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε εξ
αναβολής στις 23-9-2009 και εκδόθηκε η υπ΄αριθ 16/ΤΠ/2011 απόφαση, που
απέρριψε την αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο
Εφετείο Θεσ/νίκης, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 11-1-2013,
κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η 249/2013 απόφαση, που απέρριψε κατ’
ουσίαν την έφεση.
28)

Η από 28-1-2009 Αγωγή της Φ. Ε. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για οικονομική ενίσχυση για ζημιά παγίου
κεφαλαίου (πρόγραμμα Frost), συνολικού ύψους 675.731,510 Ευρώ νομιμοτόκως,
για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ αναβολής η 21-3-2013, κατά την
οποία ματαιώθηκε η συζήτηση της αγωγής. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
29)

Η από 22-12-2003 Αγωγή των Κ. Δ. και λοιπών βαμβακοπαραγωγών (συν 15

ενάγοντες)

κατά

του

Οργανισμού,

ενώπιον

του

Μονομελούς

Διοικητικού

Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 5.112,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 9-4-2009 και εκδόθηκε η αριθ.79/2009 απόφαση που παρέπεμψε
την αγωγή για εκδίκαση στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο δεν έχει οριστεί
ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
30)

Η από 5-11-2003 Αγωγή των Κ. Ευαγ. και λοιπών βαμβακοπαραγωγών

(σύνολο 20 ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 21.912,22 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 9-4-2009 και εκδόθηκε η υπ’αριθ.75/2009 απόφαση που
παρέπεμψε την αγωγή για εκδίκαση στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο
δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
31)

Η από 5-11-2003 Αγωγή των Δ. Φ. και λοιπών βαμβακοπαραγωγών (σύνολο

30 ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 29.711,15 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 9-4-2009 και εκδόθηκε η υπ’αρ.84/2009 απόφαση που παρέπεμψε
την αγωγή για εκδίκαση στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο δεν έχει οριστεί
ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
32)

Η από 27-10-2003 Αγωγή των Σ. Σ. και λοιπών βαμβακοπαραγωγών (σύνολο

23 ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 24.619,01 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 19-2-2009 και εκδόθηκε η υπ’αρ. 49/2009 απόφαση, που
παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την αγωγή για εκδίκαση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έχει οριστεί ακόμη
δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
33)

Η από 3-11-2003 Αγωγή των Κ. Θ. και λοιπών βαμβακοπαραγωγών (σύνολο

5 ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 6.719,86 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 19-2-2009 και εκδόθηκε η υπ’αρ. 58/2009 απόφαση, η οποία
παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την αγωγή για εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτ/κείο
Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
34)

H από 5-11-2003 Αγωγή των Μ. Ι. και λοιπών βαμβακοπαραγωγών (σύνολο

33 ενάγοντες) κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 16.231,29 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 19-2-2009 και εκδόθηκε η υπ’αρ. 47/2009 απόφαση, η οποία
παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, την αγωγή προς εκδίκαση στο Διοικητικό
Πρωτ/κείο Αθηνών. Στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών δεν έχει οριστεί ακόμη
δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
35)

Η από 25-8-2008 Αγωγή του Σ. Ι. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του

Μον/λούς Πρωτοδικείου Πατρών, για αποζημίωση ζημιάς φυτικής παραγωγής,
ύψους 36.750,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί
δικάσιμος η 9-2-2010, κατά την οποία ματαιώθηκε. Ο Ι. Σ. έχει κάνει αγωγή κατά του
ΕΛ.Γ.Α. στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Πατρών, για αποζημίωση ζημιάς φυτικής
παραγωγής, η οποία συζητήθηκε στις 6-6-2012 και εκδόθηκε η 1827/2012 απόφαση
που παρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο
ΔΠΑ δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
36)

Η από 24-1-2005 αγωγή του Σ. Ν. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Τριμελούς

Διοικ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημίωση ζημίας φυτικής παραγωγής
(κηπευτικά) και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, συνολικού ύψους
344.560,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 22-4-2010 και
εκδόθηκε η υπ’αριθ.19699/2010 απόφαση, η οποία απέρριψε την αγωγή . Ο Σ. Ν.
άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία συζητήθηκε στις 8-4-2013 και
εκδόθηκε η 4871/2013 απόφαση του ΔΕφΑ που απέρριψε την έφεση.
37)

Η από 25-8-2009 αγωγή του Μ. Σ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για οικονομική ενίσχυση ζημίας φυτικού
κεφαλαίου από τις πυρκαγιές του 2007, ύψους 15.500,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη
συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 19-5-2011, κατά την οποία αναβλήθηκε
για τις 6-2-2014, κατά την οποία συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
38)

Η από 24-11-2009 προσφυγή της Μ. Ι., μαστιχοπαραγωγού, κατά του

ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για οικονομική ενίσχυση
ζημιών φυτικού κεφαλαίου, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη
δικάσιμος. Επίσης, η από 4-1-2010 προσφυγή της ίδιας παραγωγού κατά του
ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία δεν έχει
οριστεί ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη των προσφυγών.
39)

H από 20-9-2002 αγωγή της Α. Β. και λοιπών τοματοπαραγωγών (σύνολο

10) κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, για
αποζημίωση ζημιών φυτικής παραγωγής συνολικού ύψους 196.464,00 Ευρώ
εντόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 7-10-04 και εκδόθηκε η

υπ’αριθ.33/2005 απόφαση, που παρέπεμψε την αγωγή για εκδίκαση στο Διοικ/κό
Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο ΔΠ Αθηνών η αγωγή συζητήθηκε στις 22-9-2010 και
εκδόθηκε η υπ’αριθ. 988/2011 απόφαση η οποία απέρριψε την αγωγή. Κατά της
ανωτέρω απόφασης οι ενάγοντες άσκησαν έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο Αθηνών, για
τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 26-4-2012, συζητήθηκε και εκδόθηκε η
υπ’αριθ.3503/2012 απόφαση του Δ/κού Εφετείου Αθηνών, η οποία εξαφάνισε την
988/11 απόφαση του Τριμ. Δ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών μόνο κατά το μέρος της που
αφορούσε 3 από τους 10 ενάγοντες και παρέπεμψε την αγωγή προς εκδίκαση κατά
το ως άνω μέρος της στο Τριμ. Δ/κό Πρωτοδικείο Λάρισας. Ασκήθηκε νέα αγωγή στο
Τριμ. Διοικ/κό Πρωτοδικείο Λάρισας, με δικάσιμο 10-10-2013, κατά την οποία
αναβλήθηκε για 6-3-2014, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η 580/2014
απόφαση η οποία απέρριψε την αγωγή.
Η από 30-12-2009 Προσφυγή-αγωγή του φυτωριούχου Γ. Π. κατά του

40)

ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Τριμ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, για αποζημίωση
ζημιάς φυτικού κεφαλαίου ύψους 60.000,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε
στις 19-9-2014 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
προσφυγής-αγωγής.
Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. ΕΥΑΓ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο

41)

79) κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές
οικονομικές ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 183.528,00
Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 12-3-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
42)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Ι. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 47) κατά

του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 256.764,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 2-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
43)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Μ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 86)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 289.291,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 342/2012 απόφαση που απέρριψε την
αγωγή.
44)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Μ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 144)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές

ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 813.490,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Β. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 49)

45)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 116.736,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 12-3-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
46)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Β. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 21)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις

ζημιών

φυτικού

κεφαλαίου,

συνολικού

ύψους

40.368,00

Ευρώ

νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 340/2012 απόφαση που απέρριψε την
αγωγή.
Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Μ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 119)

47)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 458.112,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 9-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
48)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Μ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 117)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 153.076,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 338/2012 απόφαση που απέρριψε την
αγωγή.
49)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Α. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 64)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 280.572,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 2-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
50)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Ε. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 43)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 124.380,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,

αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 9-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
51)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. Α. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 64)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις

ζημιών

φυτικού

κεφαλαίου,

συνολικού

ύψους

70.212,00

Ευρώ

νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 341/2012 απόφαση που απέρριψε την
αγωγή.
52)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Α. ΕΥΣ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 122)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 265.920,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
53)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Β. ΣΤ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 65)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 118.896,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 339/2012 απόφαση, που απέρριψε την
αγωγή.
54)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Γ. Ν. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 57)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 131.448,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 12-3-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
55)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Δ. Γ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 83)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 268.608,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
56)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Κ. ΕΥΣ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 83)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 183.528,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 9-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.

57)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Μ. Γ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 77)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 131.964,00 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για 14-2-2012 και αναβλήθηκε ξανά για 9-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων, οπότε ματαιώθηκε. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
58)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Π. ΕΥΑΓ. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο

121) κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές
οικονομικές ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 127.614,00
Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος η 8-6-2010,
αναβλήθηκε για14-2-2012 & αναβλήθηκε ξανά για 9-4-2013, λόγω αποχής των
δικηγόρων οπότε ματαιώθηκε . Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
59)

Η από 20-10-2009 αγωγή των Ρ. Α. κ.λπ. ελαιοπαραγωγών (σύνολο 89)

κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για κρατικές οικονομικές
ενισχύσεις ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 174.649,56 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ αναβολής η 10-12012, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
60)

Η από 15-10-2004 αγωγή των Ζ.-Κ. Φ. κ.λπ. (σύνολο 42) παραγωγών,

ενώπιον του Τριμ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, για συμπληρωματικές
ενισχύσεις, λόγω απώλειας παραγωγής για ζημιές φυτικού κεφαλαίου συνολικού
ύψους 396.439,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 16-6-2011 και
εκδόθηκε η αριθ.480/2012 απόφαση του ΔΠ ΛΑΡΙΣΑΣ, η οποία απέρριψε την
αγωγή.
61)

Η από 15-7-2005 αγωγή των Α. Α. κ.λπ. βαμβακοπαραγωγών (σύνολο 42)

κατά του ΕΛ.Γ.Α. ενώπιον του Μον/λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για
επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις ενισχύσεις βάμβακος,
συνολικού ύψους 22.517,59 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 25-112010 και εκδόθηκε η υπ΄αριθ.33/2011 απόφαση, σύμφωνα με την οποία το
δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο κατά τόπο και παρέπεμψε την υπόθεση στο
Διοικ/κό Πρωτ/κείο Αθήνας. Στο Δ.Π. Αθήνας δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος.
Πιθανολογείται αποδοχή της αγωγής.
62)

Η από 28-12-2004 αγωγή του Μ. Θ. κατά του ΕΛ.Γ.Α. ενώπιον του Μον/λούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής παραγωγής,
ύψους 1.936,90 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 23-11-2010 και
εκδόθηκε η 51/2011 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
63)

Η από 28-12-2004 (αρ.κατ.258/29.12.04) αγωγή της Π. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α.

ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής

παραγωγής, ύψους 9.132,79 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 10-52011 και εκδόθηκε η 185/2011 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
64)

Η από 28-12-2004 (αρ.κατ.259/29.12.04) αγωγή της Π. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α.

ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής
παραγωγής, ύψους 17.608,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 10-52011 και εκδόθηκε η 184/2011 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
65)

Η από 27-12-2002 (αρ.κατ.288/30.12.02) αγωγή της Π. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α.

ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής
παραγωγής, ύψους 16.140,87 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 10-52011 και εκδόθηκε η 76/2012 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
66)

Οι από 10-1-2011 Αιτήσεις αναστολών των παραγωγών του Ζεμενού

Κορινθίας Κ. Θ., Ζ. Σ., Ν. Ν. & Κ. Θ., στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Κορίνθου, οι οποίοι
έχουν ασκήσει και Ανακοπές-Προσφυγές στο ίδιο δικαστήριο κατά πράξεων του
Ελληνικού δημοσίου (ΔΟΥ Ξυλοκάστρου) και του ΕΛ.Γ.Α. για την επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθεισών αποζημιώσεων - ποσών 3.622,61€, 3.722,80€,
2.781,90€ & 9.663,19€ αντίστοιχα. Συζητήθηκαν στις 14-4-11 και εκδόθηκαν οι εξής
αποφάσεις: η υπ’αριθ 50/2011 απόφαση του ΔΠ Κορίνθου που απέρριψε την αίτηση
αναστολής του Θ. Κ., η υπ’αριθ. 52/2011 απόφαση του ΔΠ Κορίνθου που απέρριψε
την αίτηση αναστολής του Σ. Ζ., η υπ’αριθ.53/2011 απόφαση του ΔΠ Κορίνθου που
απέρριψε την αίτηση αναστολής της Ν. Ν. και η υπ’αριθ. 51/2011 απόφαση του ΔΠ
Κορίνθου που απέρριψε την αίτηση αναστολής του Θ. Κ.. Πιθανολογείται απόρριψη
των ανακοπών-προσφυγών.
67)

Η από 7-2-2011 Αίτηση αναστολής του Τ. Κ., παραγωγού του Ζεμενού

Κορινθίας, στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Κορίνθου, ο οποίος έχει ασκήσει ΑνακοπήΠροσφυγή κατά πράξεων του Ελληνικού δημοσίου (ΔΟΥ Ξυλοκάστρου) και του
ΕΛ.Γ.Α. για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης ποσού
47.820,17€. Συζητήθηκε στις 14-4-11 και εκδόθηκε η υπ’αριθ. 54/2011 απόφαση που
δέχεται την αίτηση του Τ. και αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’αρ.2785/13.12.10
ταμειακής βεβαίωσης του Πρ/νου της ΔΟΥ Ξυλοκάστρου, μέχρι τη δημοσίευση
οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς κατ’αυτής ανακοπής. Πιθανολογείται
απόρριψη της ανακοπής.
68)

Οι από 10-1-2011 ανακοπές-προσφυγές των παραγωγών του Ζεμενού

Κορινθίας Γ. Γ., Ζ. Β. & Χ. Κ., ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά
πράξεων του Ελληνικού δημοσίου (ΔΟΥ Ξυλοκάστρου) και του ΕΛ.Γ.Α. για την
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποζημιώσεων, για τις οποίες είχε οριστεί
δικάσιμος η 15-2-2012, κατά την οποία αναβλήθηκαν για 15-5-2013, λόγω αποχής
των δικηγόρων. Οι ανωτέρω παραιτήθηκαν από το δικόγραφο.

Οι Γ., Χ., Ζ. έχουν ασκήσει τις από 20-5-2013 αγωγές κατά του ΕΛ.Γ.Α., με ορισθείσα
δικάσιμο το Μάρτιο 2014, με τις οποίες αιτούνται να αναγνωρισθεί ότι νομίμως
εισέπραξαν από τον ΕΛ.Γ.Α. τις ως άνω αποζημιώσεις. Οι αγωγές Χ., Ζ.
συζητήθηκαν στις 27-3-14 κι εκδόθηκαν αποφάσεις που τις απέρριψαν (δεν μας
έχουν κοινοποιηθεί ακόμη). Η αγωγή Γ. αναβλήθηκε για 7-1-2015, οπότε συζητήθηκε
και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
69)
Η από 1-2-2011 αγωγή του δικηγόρου Βέροιας Σ. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α.,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας, με την οποία ζητεί ποσό 7.743,31 Ευρώ
νομιμοτόκως, ως υπόλοιπο αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση προτάσεων
στο Πολ/λές Πρωτοδικείο Βέροιας κατά την εκδίκαση της αγωγής Τσ. Α. κατά
ΕΛ.Γ.Α., βάσει ποσοστού δικηγορικής αμοιβής 2% επί του ποσού της ένδικης
διαφοράς. Η αγωγή συζητήθηκε, μετά από αναβολή, στις 31-1-2012, εκδόθηκε η
58/2012 απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή και επιδίκασε στον ενάγοντα το ποσό
των 7.741,31€ με τους νόμιμους τόκους από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης
της αγωγής. Κατά της ως άνω απόφασης ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε έφεση και αίτηση
αναστολής εκτέλεσης, οι οποίες απορρίφθηκαν με την υπ’αριθ. 31/2013 απόφαση
του ΜΠ Βέροιας και την 163/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροιας αντίστοιχα.
Κατόπιν αυτού, η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε προς εκτέλεση τις παραπάνω
δικαστικές αποφάσεις στη Δ/νση Οικονομικού ΕΛ.Γ.Α. στις 2/10/2012 (για καταβολή
κεφαλαίου και τόκων) και στις 30/6/2014 για καταβολή των δικαστικών δαπανών και
των δυο βαθμών δικαιοδοσίας ποσού 320 Ευρώ. Ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της 31/2013 απόφασης, για τη συζήτηση
της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 17-3-2015 κατά την οποία αναβλήθηκε για 1-122015, οπότε και συζητήθηκε.
70)

Η υπ’αρ.35/2011 έκθεση αγωγής μικροδιαφοράς του Α. Ν. κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας, με την οποία ζητεί ποσό 901,47 Ευρώ
νομιμοτόκως και τα δικαστικά έξοδα, για το λόγο ότι το ποσό της αποζημίωσης της
οποίας ήταν δικαιούχος, κατατέθηκε από τον ΕΛ.Γ.Α. σε παλιό λογαριασμό του στην
ΑΤΕ και όχι στο νέο λογαριασμό που είχε δηλώσει στον ΕΛ.Γ.Α.. Η αγωγή
συζητήθηκε, μετά από αναβολή, στις 1-3-2013 και εκδόθηκε η 58/2013 απόφαση
που δέχθηκε την αγωγή και υποχρεώνει τον ΕΛ.Γ.Α. να καταβάλει στον ενάγοντα το
ποσό των 901,47€ με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής και μέχρι
την εξόφληση του ποσού. Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε από τον ΕΛ.Γ.Α.
αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί
δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
71)

Η από 14-7-2009 αγωγή του Η. Μ., ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, για οικονoμικές ενισχύσεις ζημιών στη φυτική του παραγωγή και φυτικό
κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2007, ποσών 50.000 και 23.500 Ευρώ, για τη

συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 5-5-2011, κατά την οποία αναβλήθηκε για
6-2-2014, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται
απόρριψη της αγωγής.
72)

Η από 5-9-2003 προσφυγή της Λ. Φ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του

Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με αίτημα να κριθεί δικαιούχος
οικονομικής ενίσχυσης για την απώλεια της παραγωγής της από τη σχινοκαρπία
έτους 2001. Η προσφυγή συζητήθηκε στις 7-6-2011 και εκδόθηκε η αρ.362/2011
απόφαση, η οποία κήρυξε άκυρη τη συζήτηση και όρισε νέα δικάσιμο για τη
συζήτηση της προσφυγής την 6η-12-2011, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η
318/2012 απόφαση η οποία απέρριψε την προσφυγή .
73)

Η από 9-11-2010 αγωγή του κονικλοτρόφου Μ. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α. & του

Ελλην. Δημοσίου, ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημίωση
ζημιών ζωικού κεφαλαίου στην επιχείρησή του από τις πυρκαγιές του 2007 στο Ν.
Ηλείας, ποσού 73.500,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει
οριστεί ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
74)

Η από 28-6-2011 αγωγή των Π. Κ. και λοιπών αμπελοκαλλιεργητών

(σύνολο115) του Νομού Κορινθίας κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημιώσεις ζημιών φυτικής παραγωγής από τις
βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου 2009 συνολικού ύψους 1.345.779,86 Ευρώ
νομιμοτόκως και επίσης για καταβολή σε καθένα εξ αυτών του ποσού των 25.000,00
Ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, νομιμοτόκως. Για τη συζήτηση της
αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 3-4-2014 και αναβλήθηκε για 18-5-2017.
Κατόπιν αίτησης προτίμησης των αντιδίκων, ορίστηκε δικάσιμος η 22-1-2015, οπότε
ματαιώθηκε,

λόγω

των

εκλογών.

Ορίστηκε

νέα

δικάσιμος

η

3-11-2016.

Πιθανολογείται μερική αποδοχή της αγωγής.
75)

Η από 10-5-2007 Αγωγή του Δ. Κ. κατά του Οργανισμού, για αποζημίωση

ζημίας παγίου κεφαλαίου ύψους 339.984,00 Ευρώ εντόκως, η συζήτηση της οποίας
είχε οριστεί για τις 13-11-2008 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, και αναβλήθηκε
για 3-6-2010, κατά την οποία ματαιώθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων. Ο Δ. Κ.
απεβίωσε και η δίκη συνεχίζεται από τους κληρονόμους του Π. Κ. κ.λπ. (σύνολο 4),
δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 12-3-2015, οπότε αναβλήθηκε για τις 14-1-2016.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
76)

Η από 17-12-2007 Αγωγή του Ι. Γ. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για αποζημίωση ζημιών ζωικού και παγίου κεφαλαίου,
συνολικού ύψους 10.573,75 Ευρώ, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί
δικάσιμος εξ αναβολής η 13-10-09, κατά την οποία ματαιώθηκε. Δεν έχει επαναφέρει
την αγωγή. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.

77)

Η από 18-7-1997 Προσφυγή του Ρ. Ν. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, για μεταρρύθμιση δήλωσης και
πορίσματος εκτίμησης ζημιάς από χαλάζι σε καλλιέργειά του και επανακαθορισμό
του ποσοστού ζημιάς, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 23-2-2010 και εκδόθηκε
απόφαση που απέρριψε την προσφυγή.
78)

Η από 4-10-2004 Προσφυγή του Σ. Γ. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, για αποζημίωση ζημιάς φυτικής
παραγωγής ύψους 11.655,70 Ευρώ, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 12-12010 και εκδόθηκε η υπ’αριθ 168/2010 απόφαση η οποία απέρριψε την
προσφυγή.
79)

Η από 19-3-2009 Αγωγή των Β. Γ. και λοιπών παραγωγών (σύνολο 5) κατά

του Οργανισμού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, για οικονομική ενίσχυση
ζημιών φυτικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 7.161,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη
συζήτηση της οποίας είχε οριστεί δικάσιμος εξ αναβολής η 13/4/10, κατά την οποία
ματαιώθηκε, λόγω αποχής των δικηγόρων. Δεν έχει επαναφέρει την αγωγή.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
80)

Η από 25-4-2005 αγωγή του Κ. Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του

Μονομελούς Διοικ/κού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, για οικονομική ενίσχυση ζημίας
παγίου κεφαλαίου (καταβολή υπόλοιπου ποσού τιμολογίου), ύψους 4.250,85 Ευρώ
νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 23-9-2009 και εκδόθηκε η υπ’αριθ.109/2011
απόφαση, που απέρριψε την αγωγή.
81)

Η από 27-10-2003 αγωγή των Ν. Δ. & Ξ. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε
επιδοτήσεις βάμβακος, συνολικού ύψους 13.687,62 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία
συζητήθηκε στις 2/6/2005 και εκδόθηκε η υπ΄αριθ.230/2005 απόφαση που
παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο
Τριμελές Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο Τριμ. Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών η
αγωγή συζητήθηκε στις 8-12-2009 και εκδόθηκε η υπ’αριθ. 7619/2010 απόφαση, η
οποία απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη, λόγω μη νομιμοποίησης δικηγόρου.
82)

Η από 28-12-2004 αγωγή της Π. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Μον/λούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής παραγωγής,
ύψους 4.225,97 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις 23-11-2010 και
εκδόθηκε η υπ’αρ.66/2011 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
83)

Η από 28-12-2004 (αρ.κατ.260/2004) αγωγή της Π. Σ. κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας
φυτικής παραγωγής, ύψους 8.451,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις
10-5-2011 και εκδόθηκε η υπ’αρ.136/2011 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.

84)

Η από 28-12-2004 (αρ.κατ.261/2004) αγωγή της Π. Σ. κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, για αποζημίωση ζημίας
φυτικής παραγωγής, ύψους 9.508,44 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε στις
10-5-2011 και εκδόθηκε η υπ’αρ.137/2011 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
85)

Αγωγή Β. Ν. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Διοικ/κού Πρωτοδικείου Λάρισας,

για οικονομική ενίσχυση ζημιών, ύψους 3.935,00 Ευρώ, η συζήτηση της οποίας είχε
οριστεί για τις 26-7-2012, συζητήθηκε εξ αναβολής στις 15-1-2013 και εκδόθηκε η
1239/2013 απόφαση που απέρριψε την αγωγή.
86)

Η από 1-10-2007 Προσφυγή των Χ. Γ. και Α. Α.-Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών, για ακύρωση απόφασης
του ΕΛ.Γ.Α., που τους έκρινε μη δικαούχους οικονομικής ενίσχυσης, της οποίας είχε
οριστεί δικάσιμος η 8-2-13 και συζητήθηκε εξ αναβολής στις 26-4-13 και εκδόθηκε η
16316/2013 απόφαση, η οποία κηρύσσει εαυτό κατά τόπο αναρμόδιο και
παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση, στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πάτρας. Στο ΔΠ Πάτρας δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος για τη
συζήτησή της. Πιθανολογείται απόρριψη της προσφυγής.
87)

Αγωγή των Β. Φ. και λοιπών παραγωγών κατά του ΕΛ.Γ.Α., στο Μον/λές

πρωτοδικείο Βέροιας, για αποζημιώσεις ζημιών συνολικού ποσού 260.317,80€, για
τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος η 15-1-2014 & αναβλήθηκε για 15-102014, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται
απόρριψη της αγωγής.
88)

Αγωγή του Κ. Α. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου

Πύργου, για αποζημίωση ζημιών από πυρκαγιές του 2007, συνολικού ποσού
211.011,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε νέα δικάσιμος
η 10-12-2014, οπότε αναβλήθηκε για 14-10-2015. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
89)

Προσφυγή- αγωγή της Π. Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Δ/κού

πρωτοδικείου Χανίων, για χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ποσού
66.810,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 24-5-2013 και
αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της προσφυγής-αγωγής.
90)

Προσφυγή - αγωγή της Π. Ε. κατά του ΕΛ.Γ.Α. ενώπιον του Δ/κού

πρωτοδικείου Χανίων, για χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ποσού
47.125,00 Ευρώ νομιμοτόκως, η οποία συζητήθηκε εξ αναβολής στις 24-5-2013 και
αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της προσφυγής-αγωγής.
91)

Προσφυγή του Π. Α. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Τριμ. Δ/κού

πρωτοδικείου Ηρακλείου, για ακύρωση των πράξεων του ΕΛ.Γ.Α., που τον έκριναν
μη δικαιούχο οικονομικής ενίσχυσης για τις ζημιές, που υπέστη το πάγιο και το

φυτικό του κεφάλαιο (πρόγραμμα FROST) και η οποία συζητήθηκε, εξ αναβολής,
στις 15-5-2013 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
προσφυγής.
92)

Προσφυγή της Σ. Α. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου

Αλεξ/λης, για ακύρωση πράξεων του ΕΛ.Γ.Α. (πόρισμα επανεκτίμησης) και για να
γίνει εκ νέου επανεκτίμηση της ζημιάς της, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί
δικάσιμος η 19/11/2012 και αναβλήθηκε για τις 18-11-2013, οπότε και συζητήθηκε.
Εκδόθηκε η προδικαστική απόφαση Α220/2014 του Τρ. ΔΠ Αλεξ/λης, η οποία
υποχρέωνε τον ΕΛ.Γ.Α. να διαβιβάσει στο δικαστήριο τα αναφερόμενα σ’ αυτή
στοιχεία, εντός προθεσμίας. Η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε εγγράφως την ως άνω
απόφαση στην αρμόδια Δ/νση και τα ζητούμενα στοιχεία προσκομίστηκαν στο
δικαστήριο. Πιθανολογείται απόρριψη της Προσφυγής.
93)

Προσφυγή του Κ. Ξ. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς

Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης ποσού 7.242,38€ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί
δικάσιμος η 19-12-2013, οπότε συζητήθηκε & εκδόθηκε η 229/2014 απόφαση του ΔΠ
Λαμίας (επιδόθηκε στον ΕΛ.Γ.Α. 17-3-2015), η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής
απόφασης και υποχρέωνε τους διαδίκους να προσκομίσουν στη γραμματεία του
Δικαστηρίου εντός προθεσμίας τα αναφερόμενα στο σκεπτικό στοιχεία, οπότε και η
υπόθεση θα εισαχθεί σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί μετά από νόμιμη κλήτευση των
διαδίκων. Η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε την ως άνω απόφαση στην αρμόδια Δ/νση
Ασφάλισης & Ενισχύσεων, η οποία απέστειλε στο δικαστήριο τα ζητούμενα στοιχεία.
Πιθανολογείται απόρριψη της Προσφυγής.
94)

Προσφυγή του Χ. Ξ. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς

Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης ποσού 7.580,00€ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί
δικάσιμος η 19-12-2013, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 228/2014 απόφαση του
ΔΠ Λαμίας (επιδόθηκε στον ΕΛ.Γ.Α. 17-3-2015), η οποία ανέβαλε την έκδοση
οριστικής απόφασης και υποχρέωνε τους διαδίκους να προσκομίσουν στη
γραμματεία του Δικαστηρίου, εντός προθεσμίας, τα αναφερόμενα στο σκεπτικό
στοιχεία, οπότε και η υπόθεση θα εισαχθεί σε νέα δικάσιμο, που θα οριστεί μετά από
νόμιμη κλήτευση των διαδίκων. Η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε την ως άνω απόφαση
στην αρμόδια Δ/νση Ασφάλισης & Ενισχύσεων, η οποία απέστειλε στο δικαστήριο τα
ζητούμενα στοιχεία. Πιθανολογείται απόρριψη της Προσφυγής.
95)

Αγωγή Α. Α. κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών, για

αποζημίωση ζημιάς ποσού 4.440,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας

είχε οριστεί δικάσιμος η 30-10-2013, αναβλήθηκε για 4-6-2014 και αναβλήθηκε για
21-1-2015, οπότε ματαιώθηκε λόγω εκλογών. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
Αγωγή των Ι. Θ. κ.λπ. (σύνολο 19) κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Δ/κού

96)

Πρωτοδικείου Πύργου για να αναγνωρισθεί το δικαίωμά τους, ότι δικαιούνται
ενίσχυση για ζημιά από το πράσινο σκουλήκι σε καλλιέργειες βάμβακος τη χρονική
περίοδο Μάρτιος 2003 - Ιανουάριος 2004 (πρόγραμμα FAR), για τη συζήτηση της
οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19-12-2013 και αναβλήθηκε για 19-6-2014, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
Η από 8-8-2012 Αγωγή του Θ. Κ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του

97)

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημίωση της ζημιάς ζωικού κεφαλαίου
της πτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης από την πυρκαγιά της 26-8-2007, καταβολή
του ποσού 165.928,00 Ευρώ νομιμοτόκως από 1/7/2009, ή άλλως και επικουρικά
του ποσού των 90.000,00 Ευρώ νομιμοτόκως από 7/7/2009, άλλως από της
επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Για τη συζήτηση της αγωγής είχε οριστεί
δικάσιμος η 28-5-2015, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
98)

Η από 10-9-2012 Αγωγή των Α. Α. κ.λπ. (σύνολο 10) κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποζημιώσεις φυτικής
παραγωγής συνολικού ποσού 106.114,50 Ευρώ και 1.000,00 Ευρώ σε έκαστο
αυτών ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, για τη συζήτηση της οποίας
έχει οριστεί δικάσιμος η 8-10-2015. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
99)

Η από 18-12-2012 Αγωγή της Α. χηρ. Κ. Κ., το γένος Χ. Δ., κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Μονομελούς Διοικ/κού Πρωτοδικείου Πατρών, για αποζημίωση ζημιάς
φυτικής παραγωγής ποσού 24.000,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της
οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
100)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Β. Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 5.869,41 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας είχε
οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις 17-1006, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος η 174-07 κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 37/2008 απόφαση, που απέρριψε την αγωγή.
Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση από τον ενάγοντα στο Δ/κό Εφετείο
Τριπόλεως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 11-3-2014, κατά την
οποία συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
έφεσης.

101)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Γ. Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 3.668,38 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας είχε
οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις 17-1006, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος η 174-07 κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ.35/2008 απόφαση που απέρριψε την αγωγή. Κατά
της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση από τον ενάγοντα στο Δ/κό Εφετείο
Τριπόλεως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 11-3-2014, κατά την
οποία συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
έφεσης.
102)

Η από 23-12-2013 Αγωγή του Κ. Ξ. στο Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο

Αθηνών, ποσού 48.384,00 Ευρώ νομιμοτόκως, για αποζημίωση ζημιάς φυτικής
παραγωγής, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί δικάσιμος. Πιθανολογείται
απόρριψη της αγωγής.
103)

Εκκρεμείς μέχρι σήμερα αγωγές τακτικών υπαλλήλων & συνταξιούχων

του ΕΛ.Γ.Α. κατά του Οργανισμού, με οικονομικά αιτήματα, συνολικού ύψους
1.052.407,11€ πλέον των νόμιμων τόκων. Πιθανολογείται μερική αποδοχή των
αγωγών. Οι ως άνω αγωγές έχουν ασκηθεί από το έτος 2009 και μετά.
104)

Εκκρεμείς μέχρι σήμερα αγωγές ορισμένων γεωτεχνικών υπαλλήλων

από τους αναφερόμενους στην παρ.113, συνολικών οικονομικών απαιτήσεων
τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων (442.000,00) Ευρώ πλέον των νόμιμων
τόκων. Πιθανολογείται απόρριψη των αγωγών.

8.1.7.1. Νέες αγωγές – προσφυγές (επίδοση το 2014)
105)

Προσφυγή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. στο Δ.Π. ΣΕΡΡΩΝ, για αποδοχή της αίτησης της

για οικον. ενίσχυση στο πρόγραμμα Ετήσιο 2006, για αποκατάσταση πάγιου
εξοπλισμού & για καταστροφή μέρους της παραγωγής, ποσού 40.000,00 Ευρώ
εντόκως, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 13/2/2014 και αναμένεται η
έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της Προσφυγής
106)

Αγωγή Μ. Μ. στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, για αναγνώριση της συνάφειας

του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της, συνολικού ποσού 10.000,00 Ευρώ
εντόκως, με δικάσιμο 6/3/2014 κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η 763/2014
απόφαση που δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και επιδίκασε στην ενάγουσα ποσό 8.500
Ευρώ νομιμοτόκως. Η ανωτέρω απόφαση επιδόθηκε στον ΕΛ.Γ.Α. στις 7/7/2014.

Κατά της απόφασης αυτής ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε έφεση στο ΜΠΑ, η οποία συζητήθηκε
στις 13-2-2015 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
107)

Αγωγή Ν. Α. για αποζημίωση ζημιάς φυτικής παραγωγής, στο ΔΠ ΛΑΡΙΣΑΣ,

ποσού 63.334,00 Ευρώ εντόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ
αναβολής η 19-3-2015, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
108)

Αγωγή Π. για οικον. απαιτήσεις στο Δ.Π. ΑΘΗΝΩΝ, ποσού 5.467.245,17

Ευρώ εντόκως, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη δικάσιμος .
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
109)

Προσφυγή ΟΥΡ. Π. στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών, για οικονομική

ενίσχυση ζημιών φυτικού κεφαλαίου (πρόγραμμα FROST), ποσού 5.874,73 Ευρώ,
για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 15-1-2015, οπότε συζητήθηκε και
αναμένεται η έκδοση απόφασης . Πιθανολογείται απόρριψη της προσφυγής .
110)

Η από 3-2-2014 Αγωγή Π. Τ., για βλαπτική μεταβολή των όρων της

σύμβασης εργασίας του, για καταβολή του ποσού των 2.000,00 Ευρώ που
αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης νομιμοτόκως και για καταβολή ποσού 100.000,00
Ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για τη
συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 20-5-2015 κατά την οποία συζητήθηκε και
αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
111)

Αγωγή Σ. Κ. κ.λπ. (σύνολο 78 ενάγοντες) στο Διοικ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών,

μετά την υπ’ αριθ.252/2007 παραπεμπτική απόφαση του ΔΠ Βόλου, για επιστροφή
ασφ/κών εισφορών ύψους 68.054,83 Ευρώ εντόκως, για τη συζήτηση της οποίας
ορίστηκε δικάσιμος η 12-2-2015, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
112)

Αγωγή (αρ.κατ.13864/24-6-14) Γ. Δ. ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου

Θεσ/νικης, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί ότι οι επίδικες εντολές για μετακίνησή
του ήταν αντίθετες με τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α., να αναγνωρισθεί η ακυρότητα
όλων των πειθαρχικών αποφάσεων - πειθαρχικών ποινών και ως χρηματική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ποσό 10.000,00 Ευρώ. Δικάσιμος για τη συζήτηση της
αγωγής ορίστηκε η 16-1-2015, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η 6169/2015
απόφαση, η οποία απέρριψε την αγωγή.
8.1.7.2. Νέες αγωγές , εφέσεις (επιδόθηκαν μετά τις 21-7-2014)
113)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Κ. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 18.341,89 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας
είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις

17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος
η 17-4-07 κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07,
οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 72/2008 απόφαση, που απέρριψε την
αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο
Τριπόλεως με δικάσιμο 14-10-2014 κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
αρ.651/2014 απόφαση του Δ/κού Εφετείου Τρίπολης η οποία απορρίπτει την
έφεση.
114)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Α. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 17.608,22 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας
είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις
17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος
η 17-4-07 κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07,
οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 74/2008 απόφαση, που απέρριψε την
αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο
Τριπόλεως με δικάσιμο 14-10-2014, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
αρ.659/2014 απόφαση η οποία απορρίπτει την έφεση.
115)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Γ. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 11.298,61 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας
είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις
17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος
η 17-4-07 κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07,
οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 73/2008 απόφαση, που απέρριψε την
αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο
Τριπόλεως με δικάσιμο 14-10-2014, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η
652/2014 απόφαση, η οποία απορρίπτει την έφεση.
116)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Α. Σ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 7.336,76 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας είχε
οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις 17-1006, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος η 174-07, κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 66/2008 απόφαση, που απέρριψε την αγωγή.
Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο Τριπόλεως
με δικάσιμο 14-10-2014, oπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
117)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Γ. Κ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 9.097,58 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας είχε
οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις 17-10-

06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος η 174-07, κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 62/2008 απόφαση, που απέρριψε την αγωγή.
Κατά της απόφασης αυτής ο ενάγων άσκησε έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο Τριπόλεως
με δικάσιμο 14-10-2014, oπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
Η από 7-12-2002 Αγωγή της Φ. Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

118)

φυτικής παραγωγής ύψους 19.809,24 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας
είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις
17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος
η 17-4-07, κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07,
οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 63/2008 απόφαση, που απέρριψε την
αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής η ενάγουσα άσκησε έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο
Τριπόλεως με δικάσιμο 14-10-2014, oπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
119)

Η από 7-12-2002 Αγωγή της Ε. Μ., Ι. Μ. ΚΑΙ Θ. Μ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για

αποζημίωση ζημίας φυτικής παραγωγής ύψους 22.743,96 Ευρώ πλέον τόκων, η
συζήτηση της οποίας είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου,
αναβλήθηκε για τις 17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου,
ορίστηκε νέα δικάσιμος η 17-4-07, κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής
αναβλήθηκε για τις 11-12-07, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 67/2008
απόφαση, που απέρριψε την αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής οι ενάγοντες
άσκησαν έφεση στο Διοικ/κό Εφετείο Τριπόλεως με δικάσιμο 14-10-2014, oπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
έφεσης.
120)

Η από 7-12-2002 Αγωγή της Χ. Κ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 4.402,05 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας είχε
οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις 17-1006, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος η 174-07, κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 38/2008 απόφαση, που απέρριψε την αγωγή.
Κατά της ως άνω απόφασης η ενάγουσα άσκησε έφεση στο Διοικητικό Εφετείο
Τρίπολης, η οποία συζητήθηκε στις 21-10-14 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
121)

Η από 7-12-2002 Αγωγή της ΕΥΦ. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση

ζημίας φυτικής παραγωγής ύψους 2.586,21 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της
οποίας είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε

για τις 17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα
δικάσιμος η 17-4-07, κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 1112-07, οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 60/2008 απόφαση, που απέρριψε
την αγωγή. Κατά της ως άνω απόφασης η ενάγουσα άσκησε έφεση στο Διοικητικό
Επέτειο Τρίπολης η οποία συζητήθηκε στις 21-10-14 και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
122)

Η από 7-12-2002 Αγωγή του Α. Γ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., για αποζημίωση ζημίας

φυτικής παραγωγής ύψους 11.885,55 Ευρώ πλέον τόκων, η συζήτηση της οποίας
είχε οριστεί για τις 14-3-06 στο Διοικητικό Πρωτ/κείο Ναυπλίου, αναβλήθηκε για τις
17-10-06, οπότε ματαιώθηκε. Με νέα κλήση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος
η 17-4-07 κατά την οποία η συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε για τις 11-12-07,
οπότε συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’αρ. 75/2008 απόφαση, που απέρριψε την
αγωγή. Κατά της ως άνω απόφασης ο ενάγων άσκησε έφεση στο Διοικητικό Εφετείο
Τρίπολης με δικάσιμο 26-5-2015, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της έφεσης.
123)

Η από 29-7-2014 αγωγή της Δ. Δ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Μον/λους

Πρωτοδικείου Θεσ/νικης, συνολικού ποσού 41.548,26 Ευρώ, για διαφορές μεταξύ
νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών και για μισθούς υπέρημερίας χρονικού
διαστήματος από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2009, νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της
οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 10-2-2015, αναβλήθηκε για 8-1-2016. Πιθανολογείται
απόρριψη της αγωγής.
124)

Η από 8-7-2014 (επιδόθηκε 22/7/2014) αγωγή του ΕΥΘ. Λ. κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εποπτείας
στα δώρα, επιδόματα αδείας και αποδοχές αδείας, ποσού 4.432,63 Ευρώ
νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 13-11-2014, οπότε
συζητήθηκε και εκδόθηκε η 67/2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών που δέχθηκε
την αγωγή, επιδίκασε στον ενάγοντα το ποσό των 4.432,63€ νομιμοτόκως και
κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Κατά της απόφασης αυτής ο ΕΛ.Γ.Α. άσκησε
έφεση. Επίσης, τη διαβίβασε εγγράφως για εκτέλεση στη Δ/νση Οικονομικού του
ΕΛ.Γ.Α..
125)

Η από 9-11-2010 Αγωγή Κ. Δ. κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον του Διοικ/κου

Πρωτοδικείου Πύργου, για αποζημίωση ζημίας φυτικής παραγωγής συνολικού ύψους
95.766,80 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος εξ
αναβολής η 18/6/15, και αναβλήθηκε για 14-1-2016. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
126)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Α. Π. κ.λπ. (σύνολο 46) βαμβακοπαραγωγών κατά

του Οργανισμού, στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., συνολικού

ποσού

15.903,74 Ευρώ νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία

αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
127)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Γ. Σ. βαμβακοπαραγωγού κατά του ΕΛ.Γ.Α., στο ΔΠ

Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 990,99 Ευρώ νομιμοτόκως,
με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε συζητήθηκε
και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής
128)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Γ. ΕΥΑΓ. βαμβακοπαραγωγού κατά του ΕΛ.Γ.Α.,

στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 850,90 Ευρώ
νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής
129)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Α. Ν. βαμβακοπαραγωγού κατά του ΕΛ.Γ.Α., στο

ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 989,82 Ευρώ
νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
130)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Ν. Ν. βαμβακοπαραγωγού κατά του Οργανισμού,

στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού

747,76 Ευρώ

νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
131)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Ν. Α. βαμβακοπαραγωγού κατά του Οργανισμού,

στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 1221,40 Ευρώ
νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
132)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Χ. Χ. βαμβακοπαραγωγού κατά του Οργανισμού,

στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 716,74 Ευρώ
νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
133)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Γ. Κ. βαμβακοπαραγωγού κατά του Οργανισμού,

στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 874,04 Ευρώ
νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.

134)

Η από 30-7-2006 Αγωγή Κ. Β. βαμβακοπαραγωγού κατά του Οργανισμού,

στο ΔΠ Λαμίας, για επιστροφή εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ποσού 934,91 Ευρώ
νομιμοτόκως, με δικάσιμο 8-1-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 7-5-2015, οπότε
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της
αγωγής.
135)

Η από 30-1-2007 προσφυγή Γ. Θ. κ.λπ. (σύνολο 3) κατά του Οργανισμού,

στο ΔΠ Λαμίας, για αποζημίωση ζημιάς προγράμματος FROGY ποσού 2.934,70
Ευρώ, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος μετά από αναβολή η 17-92015. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
136)

Η από 19-12-2014 Αγωγή Κ. Ε. κατά του Οργανισμού, για καταβολή ποσού

23.217,92 Ευρώ (μεικτά) ως οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας νομιμοτόκως, και
για την περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας
της είναι έγκυρη, τότε στην περίπτωση αυτή καταβολή αποζημίωσης απολύσεως
ύψους 9.856,00 Ευρώ, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 14-5-2015,
κατά την οποία αναβλήθηκε για 26-9-2016. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
137)

Η από 11-12-2014 Αγωγή Φ. Β. κ.λπ. (σύνολο 15) κατά του Οργανισμού,

ενώπιον του Τρ. Διοικ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας, συνολικού ύψους 261.317,80
Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
138)

Η από 9-12-2014 Αγωγή Β. Α. κ.λπ. (σύνολο 43) κατά του Οργανισμού,

ενώπιον του Τρ. Διοικ/κού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, συνολικού ύψους 3.006.601,22
Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
139)

Η από 9-12-2014 Αγωγή Ι. Γ. κ.λπ. (σύνολο 29) κατά του Οργανισμού,

ενώπιον του Τρ. Διοικ/κού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, συνολικού ύψους 2.175.889,60
Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
140)

Η από 23-12-2014 Αγωγή Κ. Κ. κ.λπ. (σύνολο 12) υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α.

κατά του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συνολικού
ύψους 463.419,10 Ευρώ καθώς και 33.000 Ευρώ (καθαρά) σε έκαστο εξ αυτών
δηλαδή συνολικού ποσού 396.000 Ευρώ νομιμοτόκως, για αξιούμενες τακτικές και
έκτακτες μηνιαίες αποδοχές αντίστοιχα, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε
δικάσιμος η 3-6-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 26 Ιανουαρίου 2016.
Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
141)

H από 29-12-2014 αγωγής των: Μ. Δ. κ.λπ. (σύνολο 5 ενάγοντες) κατά του

ΕΛ.Γ.Α, ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για αποδοχές υπερημερίας
στον καθένα από αυτούς ποσού 34.524,00 Ευρώ, δηλαδή συνολικό ποσό

172.620,00 Ευρώ νομιμοτόκως, της οποίας δικάσιμος είχε οριστεί η 5-6-2015 και
αναβλήθηκε για 24-3-2016. Πιθανολογείται απόρριψη της αγωγής.
142)

Η από 29-12-2014 αγωγή της Ν. Β. κατά του ΕΛ.Γ.Α, ενώπιον του

Ειρηνοδικείου Αθηνών, για την καταβολή επιδόματος γάμου για τα έτη 2009-2013
συνολικού ποσού 8.595,68 Ευρώ νομιμοτόκως, για τη συζήτηση της οποίας
δικάσιμος ορίστηκε η 3-6-2015, κατά την οποία αναβλήθηκε για 1-12-2015.
Πιθανολογείται αποδοχή της αγωγής.
143)

Η από 31-3-2015 αγωγή της Π. κατά του ΕΛ.Γ.Α, ενώπιον του ΔΠΑ, για

οικον. ενίσχυση διαχ. έτους 2013, συνολικού ποσού 1.900.000 Ευρώ εντόκως, για τη
συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Επίσης, η από 31-3-2015
αίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης της Π. κατά του ΕΛ.Γ.Α στο Δ.Π.Α., η
οποία συζητήθηκε, μετά από αναβολή, στις 3-6-2015 και αναμένεται η έκδοση
απόφασης. Πιθανολογείται απόρριψη της αίτησης.
144)

Η από 20-3-2015 αγωγή της Δ. κατά του ΕΛ.Γ.Α, ενώπιον του Ειρηνοδικείου

Έδεσσας, με την οποία ζητεί να διαταχθεί με την εκδοθησόμενη απόφαση, η
παράδοση στη Δ. από τον ΕΛ.Γ.Α των αιτούμενων εγγράφων που αφορούν στους
ενάγοντες παραγωγούς της αγωγής με αρ.59/2004, που επανήλθε με κλήση, που
στρέφεται κατά της Δ.. Για τη συζήτηση της αγωγής έχει ορισθεί δικάσιμος η 5-42016.
145)

Η από 15-6-15 αγωγή της Δ. κατά του ΕΛ.Γ.Α, ενώπιον του Μον/λους

Πρωτοδικείου Αθηνών, για παράδοση εγγράφων από τον ΕΛ.Γ.Α που αφορούν σε
ενάγοντες παραγωγούς, για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος η 3-122015.
146)

Η από 15-6-15 αγωγή της Δ. κατά του ΕΛ.Γ.Α, ενώπιον του Μον/λους

Πρωτοδικείου Αθηνών, για παράδοση εγγράφων από τον ΕΛ.Γ.Α που αφορούν σε
ενάγοντες παραγωγούς, για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος η 25-102018.
8.1.8. Διαβίβαση στη Δ/νση Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α., για την είσπραξή τους, των
κατατεθέντων από τον ΕΛ.Γ.Α. παραβόλων υπέρ του Δημοσίου, συνολικού ποσού
904,00€, τα οποία επιστράφηκαν στον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις υπ’αρ. 2238/2012 &
2240/2012 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8.1.9. ΙΚΑ
΄Εγινε παράσταση στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ στις 8/7/2014 στη συζήτηση των Ενστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. κατά
Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και κατά Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης
Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε), που αφορούσαν στον τέως υπάλληλο Β. και

εκδόθηκε απόφαση
Οικονομικού.

που τις απέρριψε, την οποία διαβιβάσαμε στη Διεύθυνση

8.1.10. Ασκήθηκαν εφέσεις του ΕΛ.Γ.Α. κατά αποφάσεων Πρωτοδικείων, ασκήθηκαν
αιτήσεις αναίρεσης και αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά αποφάσεων Εφετείων και
έγιναν παραστάσεις κατά την εκδίκασή τους.
8.1.11. ΄Εγιναν παραστάσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση
εφέσεων του ΕΛ.Γ.Α. κατά αποφάσεων Δημοσιονομικής διόρθωσης της Επιτροπής
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
8.1.12. Τηρήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο περί της πορείας των δικαστικών υποθέσεων
(αγωγών, εφέσεων, αιτήσεων αναίρεσης, αιτήσεων αναστολής, αιτήσεων ακύρωσης,
προσφυγών κ.λπ.) και τηρήθηκε σε ηλεκτρονικό αρχείο η αλληλογραφία της Νομικής
Υπηρεσίας.
Για όλες τις προαναφερόμενες δικαστικές υποθέσεις έγιναν και όλες οι
απαιτούμενες κατά το στάδιο της εκκρεμοδικίας τους ενέργειες, δηλαδή προετοιμασία
των φακέλων, λήψη και έκδοση των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων, σύνταξη και
κατάθεση Προτάσεων, σύνταξη και κατάθεση Προσθηκών-Αντικρούσεων κ.λπ., λήψη
αντιγράφων των εκδοθεισών αποφάσεων και ανάληψη των σχετικών εγγράφων των
δικογραφιών από τα αρμόδια Δικαστήρια και διαβίβαση των δικαστικών αποφάσεων
στη Διοίκηση και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α..

8.2. Ποινικές υποθέσεις
Χειρισμός και παρακολούθηση της πορείας εκατόν εξήντα (160) ποινικών
υποθέσεων του ΕΛ.Γ.Α., στα Τριμ. Πλημμελειοδικεία Πατρών, Αμαλιάδας, Θεσ/κης,
Λάρισας, Κορίνθου και στα Τριμ. Εφετεία Πλημ/των Πατρών, Θεσ/κης, έκδοση και
αποστολή στους, κατά τόπο συνεργαζόμενους δικηγόρους του ΕΛ.Γ.Α., των
απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παράστασή τους στο δικαστήριο
κατά τη συζήτηση ή αναβολή των ως άνω υποθέσεων και τη δήλωση για λογαριασμό
του ΕΛ.Γ.Α. παράστασης πολιτικής αγωγής.

8.3. Εξώδικες δηλώσεις - γνωστοποιήσεις – προσκλήσεις
Διαβιβάστηκαν προς ενέργεια στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΛ.Γ.Α. συνολικά
τρεις (3) Εξώδικες δηλώσεις-προσκλήσεις κατά του ΕΛ.Γ.Α., που επιδόθηκαν στην
Υπηρεσία μας .

8.4. Κατασχέσεις εις χείρας του ΕΛ.Γ.Α. ως τρίτου
 Κατάθεση της αρ.26373/2014 Δήλωσης τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την
κατάσχεση της ΔΟΥ Κοζάνης κατά του Κ. Ε. εις χείρας του ΕΛ.Γ.Α. ως τρίτου.
 Κατάθεση της αρ.58942/2014 Δήλωσης τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών σχετικά
με το κατασχετήριο των 1) Ε. θυγ. Γ. Μ., 2) Ε. χήρας Κ. Κ. κατά των Χ. Ρ. και Η.
Κ. εις χείρας του ΕΛ.Γ.Α. ως τρίτου.
 Κατάθεση της αρ.69590/2014 Δήλωσης τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την
κατάσχεση της Μ. Κ. κατά Λ. Γ. εις χείρας του ΕΛ.Γ.Α. ως τρίτου.

 Κατάθεση της αρ.7355/2014 Δήλωσης τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την
κατάσχεση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Φ. ΟΕ» κατά Β. Α. εις χείρας του ΕΛ.Γ.Α. ως
τρίτου.

8.5. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατόπιν του υπ’αριθ.159/11-9-2014 Εισηγητικού σημειώματος της Νομικής
Υπηρεσίας προς το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., εκδόθηκε η 160/25-9-2014 απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία παρείχε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε
Δικηγόρο Πατρών, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για λογαριασμό
και στο όνομα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.) ενώπιον του Καταστήματος Πατρών του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων για την εξόφληση των με αριθμούς 44100/26-2-2013, 43720/23-11-2012,
43723/23-11-2012, 43671/16-11-2012, 43707/21-11-2012, 43725/23-11-2012,
43753/5-12-2012,
43710/22-11-2012,
43711/22-11-2012,
43754/5-12-2012
γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Καταστήματος Πατρών του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τα οποία συστάθηκαν υπέρ του Οργανισμού
παρακαταθήκες για τα ποσά και τις αιτίες που αναλυτικά αναφέρονται στα ως άνω
αναφερόμενα γραμμάτια, καθώς επίσης και για την μεταφορά των παραπάνω
εισπραχθησομένων ποσών των γραμματίων στον με αριθμό 6017-040059-930
τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Οργανισμός ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς με
αριθμό ΙΒΑΝ GR5701710170006017040059930.
Σε εκτέλεση αυτής της απόφασης και κατόπιν ενεργειών της Νομικής
Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α., το TAMEIO ΠAΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ - Κατάστημα
Πάτρας απέστειλε με το 44946/26-3-2015 έγγραφό του, επιταγή ποσού 11.747,38€
των ανωτέρω γραμματίων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ να πιστωθεί στον ως άνω
λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς.

8.6. Άλλες δραστηριότητες
 Συντάχθηκε έγγραφο παροχής πληροφοριών στον Ορκωτό Ελεγκτή του ΕΛ.Γ.Α.
για το έτος 2014, σχετικά με την πορεία όλων των δικαστικών υποθέσεων, για τις
οικονομικές αξιώσεις τρίτων κατά του ΕΛ.Γ.Α. και του ΕΛ.Γ.Α. κατά τρίτων, το
προβλεπόμενο ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης για τον ΕΛ.Γ.Α., την
κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του κ.λπ., σε απάντηση γραπτού αιτήματος
του Ορκωτού Ελεγκτή.
 Συντάχθηκαν

Γνωμοδοτήσεις

και

Υπηρεσιακά

σημειώματα

για

θέματα

αρμοδιοτήτων ΕΛ.Γ.Α., σε απάντηση γραπτών και προφορικών ερωτημάτων της
Διοίκησης

και

των

Υπηρεσιών

του

ΕΛ.Γ.Α.

(Υπηρεσιακά

σημειώματα-

γνωμοδοτήσεις υπ΄ αρ. 72/29-10-2014 και 81/18-12-2014).
 Δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα προφορικά και γραπτά επί υπηρεσιακών
θεμάτων που τέθηκαν από Διευθύνσεις και Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. .
 Εστάλησαν από τη Νομική Υπηρεσία προς ενέργεια ογδόντα ένα (81)
Υπηρεσιακά σημειώματα.

 Ελέγχθηκαν και υπογράφηκαν από τη Νομική Σύμβουλο του Οργανισμού είκοσι
(20) Σχέδια Συμβάσεων του Οργανισμού για προμήθεια αγαθών και παροχή
υπηρεσιών.


Ελέγχθηκαν από τη Νομική Σύμβουλο τροπολογίες, τα σχέδια Εισηγητικών
Σημειωμάτων προς το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και σχέδια Αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.

 Ελέγχθηκαν από τη Νομική Σύμβουλο σχέδια υπηρεσιακών εγγράφων των
Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α..
 Διαβιβάστηκαν για ενέργεια στις αρμόδιες κατά περίπτωση Δ/νσεις του ΕΛ.Γ.Α.
Συμβάσεις Εκχώρησης απαιτήσεων, οι οποίες επιδόθηκαν στον ΕΛ.Γ.Α., με
παράλληλη κοινοποίησή τους στη Δ/νση Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α..
 Αντλήθηκε νομοθεσία και νομολογία για υπηρεσιακά θέματα, από την
ηλεκτρονική Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» και από το Εθνικό
Τυπογραφείο.
 Τηρήθηκε Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων (συνολικά
242).
 Συμμετοχή της Νομικής Συμβούλου του ΕΛ.Γ.Α. σε όλες τις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και επίσης η διοικητική υπάλληλος της
Νομικής Υπηρεσίας αναπληρώτρια γραμματέας του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α..

9.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

9.1. Τακτικές Επιθεωρήσεις


Τακτική Επιθεώρηση στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας (8-05-2014) από τον
επιθεωρητή και Προϊστάμενο της Μ.Ε.Ε. κ. Συγγούνα.

9.2. Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) και έρευνες
1. Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης
σχετικά

με

τις

ασφαλιστικές

διαδικασίες

στο

Ζωικό

Κεφάλαιο

(αριθμ.εμπ.πρωτ:222/13-3-2014).
2. Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου
σχετικά

με

τις

ασφαλιστικές

διαδικασίες

στο

Ζωικό

Κεφάλαιο

(αριθμ.εμπ.πρωτ:234/15-9-2014).
3. Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α Αλεξ/πολης
σχετικά με υπάλληλο-κτηνίατρο (αριθμ.εμπ.πρωτ:240/21-12-2014).
4. Έρευνα για την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης παραγωγού από το Πρόγραμμα
"Ετήσιο 2009" Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας (αριθμ.εμπ.πρωτ:221/5-3-2014).

5.

Έρευνα

ανώνυμης

καταγγελίας

για

παραγωγούς

Λακωνίας

(αριθμ.εμπ.πρωτ:226/8-4-2014).
6.

Έρευνα

ανώνυμης

καταγγελίας

για

παραγωγό

στο

Δ.Δ.

Καπελέτου

(αριθμ.εμπ.πρωτ:227&229).
7. Έρευνα ανώνυμης καταγγελίας για παραγωγό - Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α.
Θεσσαλονίκης (αριθμ.εμπ.πρωτ:230/30-4-2014).
8. Έρευνα σχετικά με παράνομες αποζημιώσεις κτηνοτρόφων στο Υποκατάστημα
ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων (αριθμ.εμπ.πρωτ.:232/11-8-2014).
9. Έρευνα σχετικά με δημοσίευμα σε εφημερίδα για αποζημιώσεις στο Ζωικό
Κεφάλαιο στο Ηράκλειο Κρήτης (αριθμ.εμπ.πρωτ:233/25-8-2014).
10. Έρευνα ανώνυμης καταγγελίας για παράνομες αποζημιώσεις στο Δ.Δ. Δίου, Ν.
Πιερίας – Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης (αριθμ.εμπ.πρωτ.:235/13-10-2014).
11.

Έρευνα

καταγγελίας

αμπελοπαραγωγών

Ρομπόλας

Κεφαλληνίας

(αριθμ.εμπ.πρωτ.236/13-10-2014).
12. Έρευνα σχετικά με καταγγελία υπαλλήλου Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου
Κρήτης για ψευδείς δηλώσεις παραγωγών (αριθμ.εμπ.πρωτ.:237/12-11-2014).
13. Έρευνα σχετικά με καταγγελία παραγωγού για εκτιμήσεις Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α.
Πάτρας (αριθμ.εμπ.πρωτ.:238/8-12-2014).
Οι ως άνω Επιθεωρήσεις και Έρευνες, διενεργήθηκαν κατόπιν εντολής του
Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α..

10. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, πραγματοποίησε μέσα στο έτος 2014 τις παρακάτω
εργασίες και δραστηριότητες:
- Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη και αποστολή προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 265 (διακoσίων εξήντα πέντε) απαντήσεων σε
ερωτήσεις, αναφορές (ΠΑΒ) και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) βουλευτών του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
- Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη και αποστολή προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 14 (δεκατεσσάρων) απαντήσεων σε επίκαιρες
ερωτήσεις και επερωτήσεις βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
- Διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εσωτερικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
- Χρησιμοποίηση εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου για τη διεκπεραίωση των
εργασιών του Τμήματος και τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή των αρχείων αυτών.
- Μέριμνα για τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος.

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
11.1. Προμήθειες
Διενεργήθηκαν διαγωνισμοί που αφορούσαν προμήθειες διαφόρων υλικών
(παγίων και αναλωσίμων) και παροχής υπηρεσιών, για τη εύρυθμη λειτουργία των
Υπηρεσιών του Οργανισμού, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2014.
Πρόκειται για τους παρακάτω ανοικτούς, πρόχειρους και με διαπραγμάτευση
(απευθείας ανάθεση) διαγωνισμούς, για τους οποίους υπήρξε σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2014:
1) Με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) διαγωνισμούς






































Προμήθεια ψηφιακής κάρτας
Συντήρηση FAX Υπηρεσίας Επιθεώρησης
Μίσθωση γερανού για ΚΔ
Service Υπηρεσιακών αυτοκινήτων
Επισκευή FAX Υποκαταστήματος Αθηνών
Προμήθεια 50 USB TOKEN
Προμήθεια κλειδαριάς, ειδικού κουτιού και αντιολισθητικής ταινίας
Δημοσίευση Στατιστικού τεύχους 2011
Προμήθεια 2 toner και drum
Άδειες χρήσης Λογισμικού SYMANTEC
Επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού
Προμήθεια 2 toner Υποκαταστήματος Αθηνών
Προμήθεια κτηνιατρικών ειδών
Αντικατάσταση ελαστικών υπηρεσιακού αυτοκινήτου
Προμήθεια
toners,
εκτυπωτών
και
λοιπών
αναλωσίμων
μηχανογραφικού εξοπλισμού
Μεταφορά αρχείου Πάτρας
Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη λογισμικού ARCGIS
Προμήθεια κάρτας δικτύου
Ακουστικά κεφαλής τηλεφωνικού κέντρου
Έλεγχος-βελτίωση και πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης
ΚΕ.Μ.Ε.
Μεταφορά εξοπλισμού Υποκαταστήματος Λαμίας
Ενοικίαση υποδομών πληροφορικής ΟΤΕ
Σύνδεση κλιματιστικού Υποκαταστήματος Βέροιας
Μεταφορά εξοπλισμού Υποκαταστήματος Αγρινίου
Ορκωτοί Ελεγκτές έτους 2013
Ημερίδα ΕΛ.Γ.Α.
Προμήθεια toner ricoh
Προμήθεια εκτύπωση-εμφακέλωση 117.300 επιστολών
Συντήρηση και υποστήριξη Λογιστικής, Μισθοδοσίας κ.α.
Επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Υποκαταστήματος Πάτρας
Επισκευή AUDI
Μεταφορά εξοπλισμού Υποκαταστήματος Βέροιας
Μεταφορά εξοπλισμού Υποκαταστήματος Ηρακλείου
Προμήθεια toner-drum
Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
Προμήθεια ελαστικών φορτηγών
Προμήθεια φωτιστικών Κ.Δ.

 Έκδοση στατιστικού τεύχους έτους 2012
 Επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
 Μεταφορά πινακίδων Υποκαταστήματος Λαμίας
 Επισκευή ρολογιού ΚΕ.Μ.Ε.
 Βάσεις χαλαζομέτρων ΚΕ.Μ.Ε.
 Αναγόμωση πυροσβεστήρων
 Προμήθεια μελανιών Πρόεδροι-Αντιπροέδρου
 Προμήθεια UPS, τηλ. κέντρου Αλεξ/λης
 Μπαταρίες τηλεφωνικού κέντρου Υποκ/των και Κ.Δ.
 Προμήθεια κλασέρ
 Προμήθεια 4 φαρμακείων
 Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών
 Συντήρηση φωτοαντιγραφικού BIZUHB
 Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ΕΛ.Γ.Α.
 Ημεροδείκτες 2015
 Συντήρηση τεχνική υποστήριξη LIEBERT
 Συντήρηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου
 Συντήρηση server

2) Πρόχειρους Διαγωνισμούς




Προμήθεια server και λογισμικού
Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών
Ορκωτοί Ελεγκτές 2014

3) Ανοικτούς Διαγωνισμούς









Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Υποκαταστήματος Βέροιας
Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Υποκαταστήματος Πάτρας
Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Υποκαταστήματος Αλεξ/λης
Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Υποκαταστήματος Ηρακλείου
Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Υποκαταστήματος Λαμίας
Προμήθεια 13 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
Προμήθεια 150 ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προμήθεια εντύπων φυτικού και ζωικού

4. Συμβάσεις

A/A

Περιγραφή αντικειμένου

Προμηθευτής

1 Υλικά καθαριότητας
Παράταση σύμβασης καθαρισμού
2 Υποκαταστήματος Λαμίας
Παράταση σύμβασης καθαρισμού
3 Υποκαταστήματος Θεσ/κης
Παράταση σύμβασης καθαρισμού
4 Υποκαταστήματος Ιωαννίνων

GLASS CLEANING

5 Διενέργεια καθαρισμού Υποκαταστήματος Λαμίας

ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ε.ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Ο.Ε.
Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

6 Λογισμικό προστασίας δικτύου SYMANTEC

HIPAC AEBE

7 Διενέργεια καθαρισμού Υποκαταστήματος Θεσ/κης

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.

8 Συντ. & τεχν. Υποστ. Στατιστικού πρ/τος SPSS
Συντ. & τεχν. Υποστ. Εφ. Γεν.Λογ., Μισθοδοσία,
9 Διαχ. κ.α

PREDICTA A.E.

10 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών ΚΕ.Μ.Ε.
Διενέργεια τακτικού ελέγχου ετήσιων οικ. Κατ.
11 Χρησης 2013
Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών & στατιστικής
12 υποδομής
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συσκευών
13 τηλεμοιοτυπιας ΦΑΞ & φωτ/κων μηχ.
Κατακύρωση μεταφοράς εξοπλισμού & υλικών
14 Λαμίας

Q & R A.E.
ΑΘ.ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ
NEXIA EUROSTATUS
METROPOLITAN EΠE

15 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών

Α.Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.

16 Συντήρηση τεχν. Υποστ. Λογισμικού ARCGIS

ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ Ε.Ε.

17 Ανανέωση της αριθμ. 42/2012 καθαρισμού ΠΑΤΡΑΣ
Ανανέωση της αριθμ. 43/2012 καθαρισμού
18 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ανανέωση της αριθμ. 46/2012 καθαρισμού
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανανέωση της αριθμ. 39/2012 καθαρισμού
20 ΒΕΡΟΙΑΣ

CLEAN N' NET MON ΕΠΕ

21 Ανανέωση της αριθμ. 40/2012 καθαρισμού Κ.Δ.
Ανανέωση της αριθμ. 44/2012 καθαρισμού
22 ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανανέωση της αριθμ. 47/2012 καθαρισμού
23 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ανανέωση της αριθμ. 45/2012 καθαρισμού
24 ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.

25 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς Αγρινίου
26 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς Βέροιας
27 Καθαρ.Ιωαννίνων
28 Φάκελοι με κορδόνια
29 Προμήθεια/κατασκευή χαλαζομέτρων (ΚΕ.Μ.Ε.)
Παράταση της αριθμ. 16/2012 μεταξύ ΕΛ.Γ.Α. και
30 ΟΤΕ
Σύμβαση συντήρησης ολοκληρωμένου
31 πληρ.συστ.ασφάλισης & ενισχύσεων ΕΛ.Γ.Α.

CLEAN N' NET MON ΕΠΕ
G.S. CANDIA ΕΠΕ
Α.ΠΑΠΠΑΣ-Κ.ΠΑΠΠΑΣ

ΝΑΣΙΚΑ ΦΑΝΗ
ΝΤΖΑΪΜΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ ΧΡ. ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΑΛΕΞ.
ΥΑΔΕΣ Α.Ε.
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΟΤΕ Α.Ε.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αποστολή εντύπων και αναλωσίμων υλικών στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του
ΕΛ.Γ.Α.
11.2. Μισθοδοσία
Το Τμήμα Μισθοδοσίας έχει ως κύρια απασχόληση θέματα που συσχετίζονται με τη
μισθοδοσία του προσωπικού που υπηρετεί στον ΕΛ.Γ.Α. με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται είναι οι εξής :
 Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού
 Μισθοδοσία συμβασιούχων γεωτεχνικών
 Μισθοδοσία μετακλητών υπαλλήλων
 Μισθοδοσία μελών Διοίκησης –ΔΣ
 Πληρωμές οριοδεικτών
 Πληρωμές ανταποκριτών
 Πληρωμές οδοιπορικών και λοιπών εξόδων τακτικού, εποχικού προσωπικού
και τρίτων
Επιπλέον στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν :
 Η παρακολούθηση της εργατικής-φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,
η οποία άπτεται άμεσα της μισθοδοσίας, οδοιπορικών και λοιπών αμοιβών.
 Χορήγηση βεβαιώσεων (για Εφορία, για Ασφαλιστικά Ταμεία και πάσης
φύσεως βεβαιώσεις που ζητούνται).
 Η παρακολούθηση της έγκαιρης απόδοσης κάθε είδους κρατήσεων υπέρ των
ασφαλιστικών ταμείων και υπέρ τρίτων από τις αποδοχές του προσωπικού
 Η διεξαγωγή και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος καθώς και
η τήρηση του σχετικού αρχείου.
Ειδικότερα το έτος 2014 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:
- Ο ΕΛ.Γ.Α. από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2014 για την πληρωμή των αμοιβών του
τακτικού και εποχικού προσωπικού του, έχει ενταχθεί στο σύστημα Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής (ΕΑΠ) και από τον Οκτώβριο 2014, έχει προχωρήσει στην ένταξη στο
σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και των ανταποκριτών.
-

Προσαρμογή του υποσυστήματος Μισθοδοσίας στις προδιαγραφές της ΕΑΠ.

-

Τακτοποίηση οφειλόμενων ποσών πρώην τακτικών υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α.

11.3. Οικονομικά πεπραγμένα έτους 2014
Τα οικονομικά πεπραγμένα του έτους 2014 έχουν ως εξής:

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Έσοδα από εισφορές παραγωγών
Έσοδα από Γενική Εισφορά
Από τέλη εκτίμησης
Λοιπές επιχορηγήσεις
Πιστωτικοί τόκοι
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

(€)
165.182.661
6.524.068
3.845.905
7.800.000
2.858.321
58.571
186.269.526

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Μισθοί
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Επενδύσεις
Προμήθειες τραπεζών
Αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α.
Ενισχύσεις ΠΣΕΑ
Έκτακτα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

(€)
15.275.567
1.756.332
1.219.551
416.931
7.258.851
76.395
583.087
106.348.713
6.235.694
21.440
139.192.561

Χρηματικά διαθέσιμα αρχής (1/1/2014)
Χρηματικά διαθέσιμα 31/12/2014

201.606.104 €
237.972.901 €

