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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Το  Εθνικό  Πρόγραμμα  Χαλαζικής  Προστασίας  με  Εναέρια  Μέσα  εφαρμόζεται
στην  πράξη   σύμφωνα με  το  σχεδιασμό  του,  όπως ακριβώς  προβλέπεται  στη
σχετική  Σύμβαση  και  τις  αποφάσεις  του  Οργανισμού  και  όχι  θεωρητικά  όπως
αναφέρεται στην ερώτηση.. Η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος είναι από
20 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Τα εναέρια  μέσα που προβλέπονται  από τη Διακήρυξη και  τη Σύμβαση με την
ανάδοχο  εταιρεία  και  χρησιμοποιούνται  στο  Πρόγραμμα  είναι  τρία  αεροπλάνα
ειδικώς διαμορφωμένα και έξι πληρώματα (Κυβερνήτης – Συγκυβερνήτης). 

Από  την  έναρξη  του  προγράμματος  στις  20  Μαρτίου  2021  μέχρι  σήμερα,
εκδηλώθηκαν καταιγίδες κατά της ημερομηνίες 19, 20 και 28 Απριλίου, ο οποίες
επηρέασαν μόνο την Περιοχή προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία
πραγματοποιήθηκαν  οι  ανάλογες  πτητικές  επιχειρήσεις,από  το  αεροδρόμιο
Μακεδονία εννέα συνολικά και συγκεκριμένα:
19 Απριλίου- δύο πτήσεις σποράς και μία πτήση περιπολίας.
20 Απριλίου - δύο πτήσεις σποράς και μία πτήση περιπολίας.
21 Απριλίου - μία πτήση περιπολίας (δεν επηρεάστηκαν από καταιγίδες οι περιοχές
προστασίας).
28 Απριλίου - μία πτήση σποράς και μία πτήση περιπολίας.
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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα  που σημειώθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες 
κ.λ.π.)  σε  διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις 
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),   στην ευρύτερη περιοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες  επισημάνσεις από τις 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται  δηλώσεις για τις τελευταίες 
αναγγελίες . 
 
 Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα  
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 
 
Επίσης από τα προαναφερόμενα αίτια ζημιές στη ανωτέρω περιοχή  είχαμε σε  πάγιο 
κεφάλαιο, ( αποθήκες, μαντριά,  υποστυλώσεις ακτινιδίων και αμπελιών  ) και 
αποθηκευμένα προϊόντα  . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών  έχει σχεδόν  
ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.  
 
Έπειτα οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί 
ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν 
σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το 
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. 
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ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
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Σε όλες τις περιπτώσεις το σύστημα χαλαζικής προστασίας κινητοποιήθηκε έγκαιρα
και οι επιχειρήσεις έγιναν στους ενδεδειγμένους χρόνους.

Σε ότι αφορά τη συνεργασία του ΕΛΓΑ με την ΕΜΥ, αυτή περιλαμβάνει την παροχή
μετεωρολογικών στοιχείων και μετεωρολογικών προϊόντων πρόγνωσης καιρού και
την  πραγματοποίηση  κάθε  ημέρα  ραδιοβόλισης  ανώτερης  ατμόσφαιρας  για
λογαριασμό του ΕΛΓΑ με υλικά ραδιοβόλισης που παρέχει ο ΕΛΓΑ. 

Το  Κέντρο  Μετεωρολογικών  Εφαρμογών  –  ΚΕΜΕ  του  ΕΛΓΑ  διαθέτει  όλη  την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για πραγματοποίηση πρόγνωσης καιρού και την
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας 24 ώρες επτά ημέρες (Σύνδεση με την ΕΜΥ για
λήψη στοιχείων, Αριθμητικά Μοντέλα Πρόγνωσης καιρού, Δορυφορικά συστήματα,
ραντάρ καιρού κ.α.).  Η καθημερινή μελέτη της ατμόσφαιρας και  η εξειδικευμένη
πρόγνωση εκδήλωσης σφοδρών καταιγίδων και  χαλαζόπτωσης γίνεται  από την
έμπειρη  ομάδα έντεκα  (11)  μετεωρολόγων  του  ΕΛΓΑ,  οι  οποίοι  εκτός  από την
εξειδίκευση  στην  πρόγνωση  σφοδρών  καταιγίδων  διαθέτουν  τεράστια  εμπειρία
στην πραγματοποίηση επιχειρήσεων του αντιχαλαζικού προγράμματος.

Η επέκταση του προγράμματος χαλαζικής προστασίας σε άλλες περιοχές, πέραν
των  υφιστάμενων  περιοχών  προστασίας,  απαιτεί  επιπλέον  μέσα,  ανάλογου
οικονομικού κόστους, κάτι που εξετάζει ο ΕΛΓΑ.

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΜΕ  τα κανόνια ηχοβολής λειτουργούν υπό την
αιγίδα  και  την  ευθύνη  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  των  περιοχών
εγκατάστασης και  ο ΕΛΓΑ δεν εμπλέκεται  στη λειτουργία τους καθ’  οιονδήποτε
τρόπο. Για τον τρόπο δράσης των κανονιών ηχοβολής δεν υπάρχει επιστημονική
βάση και τεκμηρίωση.
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