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Θέµα:  Αβάσιµες οι αρνητικές  θέσεις  ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από καύσωνες στην Κρήτη 
  Κύριε Πρόεδρε  
 Επί τέλους, µε καθυστέρηση ενάµιση σχεδόν µήνα, δίδεται κάποια απάντηση στο αριθ. 35/12-

07-2016 υπόµνηµα του ΣΕΔΗΚ µε το  έγγραφο του ΕΛΓΑ (αρ. 9708/22.8.2016)  που φέρει «κατά 
σύµπτωση!» την ίδια ηµεροµηνία µε την δική µας υπόµνηση αρ.40/22-8-16. 
Με το έγγραφο αυτό, που υπογράφεται από την  Προϊσταµένη του ΕΛΓΑ και εποµένως δεν 
ξέρουµε εάν απηχεί  και τις απόψεις της δικές σας και της πολιτικής ηγεσίας, γίνεται σαφές ότι, 
τελικά, τα αιτήµατα για τις ζηµιές στην ελαιοπαραγωγή  της Κρήτης απο τους καύσωνες της 
περασµένης Άνοιξης, δεν µπορούν να καλυφτούν ούτε από τον ΕΛΓΑ ούτε από τα ΠΣΕΑ  αλλά 
και οι  αποζηµιώσεις απο τα ΠΣΕΑ των τεράστιων ζηµιών της Άνοιξης του 2013, παρά τις 
επίσηµες υποσχέσεις της τότε πολίτικης ηγεσίας, δεν προκειται να πραγµατοποιηθούν!   

 Παράλληλα,  οι προτεινόµενες από τον  ΣΕΔΗΚ  τροποποιήσεις του κανονισµού ώστε να 
απαλειφθούν οι σε βάρος των ελαιοπαραγωγών  µεροληπτικές διατάξεις του, κατά τον ΕΛΓΑ, δεν 
µπορούν  και δεν πρεπει να γίνουν. 

 Μετά από τις θέσεις αυτές οι οποίες, σαφώς, είναι επιστηµονικά και δεοντολογικά λανθασµένες 
και οπωσδήποτε µεροληπτικές σε βάρος των ελαιοπαραγωγών της Ν. Ελλάδας και ιδιαίτερα της 
Κρήτης, ο προβληµατισµός των ελαιοπαραγωγών µετατρέπεται σε πλήρη απογοήτευση η οποία 
θέτει ευθέως το ερώτηµα αν θα πρέπει  να  συνεχίσουν να καταβάλλουν εισφορές στον ΕΛΓΑ και 
αν θα πρέπει να ζητήσουν να τους επιστραφούν οι ήδη  καταβληθείσες. 
Ειδικότερα σχετικά µε τις θέσεις και το σκεπτικό του έγγραφου επιτρέψτε µας να  επισηµάνουµε 
τα εξης: 

1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΓΑ. 
(α)  Θερµοκρασίες. Η επίκληση ότι οι ζηµιές  δεν µπορούν να καλυφθούν από ΕΛΓΑ γιατί δεν 
υπήρξαν  θερµοκρασίες άνω των 40ο βασίζεται σε τελείως υποκειµενική εκτίµηση σας, 
.δεδοµένου ότι  οι πλείστοι των ελαιώνων της Κρήτης ευρίσκονται εκτός των  αντιπροσωπευτικών 
πεδίων  των ελάχιστων Μετεωρολογικών Σταθµών που διαθέτουν, για άλλους λόγους, διάφοροι 
φορείς στην Κρητη.  

  Πάντως, εκτός του ότι και σε µερικούς από αυτούς  τους Σταθµούς, από τα στοιχεία που ο 
ΣΕΔΗΚ συνέλεξε,  σηµειώθηκαν θερµοκρασίες  και άνω από 40ο, είναι φανερό ότι  τα στοιχεία  
τους  δεν µπορούν να  εκπροσωπούν τις συνθήκες που επεκράτησαν στο πλείστο των ελαιώνων 
του νησιού στις περιοχές των οποίων,   όπως  πολλοί παραγωγοί µε δικά τους θερµόµετρα 
παρατήρησαν,  οι   θερµοκρασίες  ανέβηκαν  αρκετά πάνω απο 40ΟC. 

  Εξάλλου,  ο εννοιολογικός συσχετισµός  της ορολογίας «καύσωνες»  µε θερµοκρασίες άνω 
των 40ο εκτός του ότι είναι επιστηµονικά ατεκµηρίωτος και µάλιστα για όλες τις καλλιέργειες 
έρχεται σε πλήρη αντίφαση µε τον ισχύοντα  Κανονισµό των ΠΣΕΑ (Απ.αρ.281245/9.4.2008 
(ΦΕΚ628) -ο όποιος λαµβάνει υπόψη του και Κοινοτικές οδηγίες- και  στο άρθρο του 2, παρ. 3,   
αναφέρει ότι  ζηµιές από  «δυσµενείς καιρικές συνθήκες»  καλύπτονται όταν προκαλούνται και  
από  «υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες κανονικές για την εποχή τιµές σε 
ένταση και διάρκεια», πράγµα που είναι και επιστηµονικά  ορθό.  

 
 
 
 

Κ αρπ ός

Δ ένδρο

Ιδεογρ άμματα	  γ ια 	  την 	  Ε λ ιά
	  σ ε	  γ ραμμ ική	  Β ’	  γ ραφή 	  της 	  Κ ρήτης ,

14 00 	  π .Χ .

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
Έδρα: Δήµος  Ρεθύµνου – Λεωφ. Κουντουριώτη 80,  Ρέθυµνο  

ΤΗΛ: 28313 41301  FAX: 28310  29879 
Γραφείο Χανίων: Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1, 73134 Χανιά 

ΤΗΛ: (28210) 50800/1 ΦAΞ: (28210) 50818,     
E-mail: info@sedik.gr, acomcha@otenet.gr    

Websites:  www.sedik.gr, www.polelia.gr, www.parelia.info, www.olivetastes.eu  
  



(β)Αντιφάσεις: Στο τέλος της απάντησης  του ΕΛΓΑ υπάρχει αναφορά   ότι «καύσωνας 
σηµειώθηκε στην Κρητη στις 18/6/2016 περίοδο που η ελαιοπαραγωγή ήταν σε στάδιο 
ασφαλιστικά καλυπτόµενο, χωρίς όµως να διαπιστωθούν ζηµιές στην διαµορφωθείσα 
παραγωγή»! Με  αλλά  λόγια « όταν οι ζηµιές έγιναν δεν υπήρχαν θερµοκρασίες άνω των  40ο  
και όταν υπήρξαν θερµοκρασίες άνω των 40ο δεν έγιναν ζηµιές! Άρα έχουµε µια αντίφαση που 
δεν µπορεί να εξηγηθεί εύκολα  ούτε µε την επιστηµονική  αλλά ούτε και µε την απλή λογική. 

   
2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΣΕΑ: 

(α) Αποζηµιώσεις 2016. Σε ότι αφορά την κάλυψη των  ζηµιών του 2016 από τις Κρατικές 
Οικονοµικές Ενισχύσεις (ΠΣΕΑ), ο Κανονισµός των όποιων, ορθά, δεν  απαιτεί ως προϋπόθεση 
για αποζηµιώσεις από καύσωνες, θερµοκρασίες άνω των 40ο, η απάντηση του ΕΛΓΑ απαριθµεί 
διάφορες άλλες προϋποθέσεις,  που  αφήνει να εννοηθεί ότι δεν υφίστανται  ενώ  αναφέρει ότι 
προσκρούει και στην εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων. 

 
 (β) Αποζηµιώσεις 2013. Για τις αποζηµιώσεις από ΠΣΕΑ  των ζηµιών της Άνοιξης του 2013, 
το  έγγραφο του ΕΛΓΑ αναφέρει ότι,  έγιναν τότε οι απαραίτητες διαδικασίες (Επιτροπές, µελέτες 
κλπ) αλλά ο προϋπολογισµός  ήταν πολύ υψηλός και δεν εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, οπότε δεν υποβλήθηκε καν το προβλεπόµενο αίτηµα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή!   

 Ωστόσο η εξέλιξη αυτή ουδέποτε ανακοινώθηκε  επίσηµα ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν  
πότε και από ποιούς έγινε  και  να  κάνουν   και αυτοί τις δικές τους εκτιµήσεις!  

 
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 

Σχετικά µε την  τροποποίηση του Κανονισµού ώστε να απαλειφθεί η πρόβλεψη  του άρθρου 6 
παρ. 4  σύµφωνα µε την οποια δεν καλύπτονται οι ζηµιές πριν από το δέσιµο των καρπών, εκτός 
εκείνων που προκαλούνται από παγετό, η απάντηση του ΕΛΓΑ δεν ευσταθεί ούτε    επιστηµονικά 
ούτε  δεοντολογικά  για τους εξης λόγους: 
Η αναφορά της επιστολής του ΕΛΓΑ  «Πριν το δέσιµο των καρπών η παραγωγή δεν έχει καν 
διαµορφωθεί, γιατί και  δεν καλύπτεται ασφαλιστικά» δεν ευσταθεί  επιστηµονικά  αφού θεωρεί 
ότι η άνθηση δεν αποτελει  στάδιο  διαµόρφωσης της  παραγωγής και εποµένως αποδέχεται ότι 
χωρίς άνθηση µπορεί να υπάρξουν καρποί!   
Η αναφορά  της επιστολής του ΕΛΓΑ  «Ο παγετός καλύπτεται κατ εξαίρεση στην άνθηση, γιατί 
αποτελει καθολικό φαινόµενο και έχει ως αποτέλεσµα την εκµηδένιση της παραγωγής στις 
πληγείσες καλλιέργειες» δεν ευσταθεί δεοντολογικά  και νοµικά  αφού εισάγει  τις  έννοιες  
«καθολικό φαινόµενο»  και   «εκµηδένιση της παραγωγής»  που δεν αναφέρονται στον 
κανονισµό  και συγχρόνως αποδέχεται ότι  συµβαίνουν  µόνο µε τον παγετό και όχι µε τους 
καύσωνες!  

 
Κύριε Πρόεδρε. 
Η  υπηρεσιακή απάντηση του ΕΛΓΑ, αν βέβαια υιοθετείτε το περιεχόµενο της, συµφωνα µε όσα 
σας εκθέσαµε,  δεν  αναιρεί την ορθότητα των  αιτηµάτων που  αναφέρονται στο αρχικό 
υπόµνηµα µας  (αριθ 35/12-07-2016) αλλά και στην υπόµνηση µας (αρ.40/22-8-16). Γιαυτο σας 
παρακαλούµε, για ακόµη µια φορά,  να τα επανεξετάσετε και να δείτε µε πραγµατική κατανόηση 
τα αιτήµατα που υποβάλαµε.  
Ωστόσο,  αν τελικά, βασικό πρόβληµα του ΕΛΓΑ είναι η έλλειψη κονδυλίων,  οφείλετε,  ως νέος 
Πρόεδρος του, ευθαρσώς να το αναγνωρίσετε  και να προτείνετε την θεραπεία του. 

 Αν πάλι όχι ως Γεωτεχνικός  θεωρείτε ότι ισχύουν οι  επιστηµονικά και δεοντολογικά  αβάσιµες 
αιτιολογίες της υπηρεσίας σας, τότε θα πρεπει να εξηγήσετε γιατί οι ελαιοπαραγωγοί της Ν. 
Ελλάδας και της Κρήτης πρεπει να συνεχίζουν να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ και µάλιστα 
υποχρεωτικώς,  τις εισφορές τους.  

 
Με εκτίµηση 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ  
 

Γιώργης Μαρινάκης 
Δήµαρχος Ρεθυµνου 


