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ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 3960/16-3-22

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 3960/16-3-22

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, και σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), αυτό δύναται να 
συνδράμει τα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις μειζόνων φυσικών καταστροφών με σοβαρές 
επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία τους. 
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού 2012/2002, το ΤΑΕΕ μπορεί να 
παρέμβει και σε περιπτώσεις σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας. 

Το ΤΑΕΕ παρεμβαίνει εφόσον η πληγείσα από φυσικό φαινόμενο περιοχή έχει 
προσδιοριστεί από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, τα οποία αποτιμούν και το κόστος των 
ζημιών, τις οποίες στη συνέχεια αξιολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος κινητοποίησης. 

Το Τ.Α.Ε.Ε. κινητοποιείται εφόσον η άμεση ζημιά που προκαλείται από τη φυσική 
καταστροφή υπερβαίνει τα €3 δισ. (τιμές 2011) ή το 0,6% του Α.Ε.Ε. της Χώρας, το οποίο 
για την Ελλάδα στοιχειοθετείται στα €1.102,44 εκατομμύρια. Σε περίπτωση περιφερειακής 
φυσικής καταστροφής η άμεση ζημιά θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του ΑΕΠ της 
Περιφέρειας επιπέδου NUTS 2. 
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Το ΤΑΕΕ δεν αποτελεί διαρθρωτικό ταμείο της Ε.Ε. και η παρέμβασή του αναπληρώνει 
μέρος του κόστους αποκατάστασης των ζημιών ή άμεσων δαπανών στις οποίες έχει 
ήδη προβεί το κράτος - μέλος. Το ταμείο έχει δηλαδή επικουρικό χαρακτήρα και μπορεί να 
χρηματοδοτήσει επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης (επιλέξιμο κόστος ζημιάς) όπως: 

• Άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού στους τομείς 
ενέργειας, υδάτων, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, υγείας και εκπαίδευσης,

• Εφαρμογή προσωρινών μέτρων στέγασης και χρηματοδότηση υπηρεσιών διάσωσης 
με σκοπό την κάλυψη των άμεσων αναγκών του σχετικού πληθυσμού,

• Άμεση διασφάλιση των υποδομών πρόληψης και λήψη μέτρων για την άμεση 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,

• Άμεσος καθαρισμός των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών περιοχών.

Επιπλέον, το ΤΑΕΕ δεν συμβάλλει στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων και 
αποζημίωσης των τοπικών επιχειρήσεων, παραγωγών, καλλιεργητών, κτηνοτρόφων, 
εργαζόμενων/ ανέργων ή νοικοκυριών.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι, τόσο κατά την υποβολή του αιτήματος όσο και κατά το 
κλείσιμο της παρέμβασης του ΤΑΕΕ το κράτος-μέλος οφείλει να περιγράψει τα μέτρα 
πρόληψης κινδύνου και διαχείρισης φυσικών καταστροφών που έχει λάβει σε εφαρμογή της 
αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεκμηριώσει τις ενέργειές τους για 
αποτροπή σχετικών καταστροφών από παρόμοια φυσικά φαινόμενα στο μέλλον.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι στην τελευταία τροποποίηση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2022) και στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων της 
μεταβατικής περιόδου 2021-2022, έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. η δυνατότητα ενεργοποίησης 
εργαλείου διαχείρισης κινδύνου και συγκεκριμένα η δυνατότητα δημιουργίας Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας (Μέτρο 17.3), με στόχο την σταθεροποίηση του εισοδήματος παραγωγών 
στον τομέα πυρηνοκάρπων, όταν αυτό πλήττεται από απότομες διακυμάνσεις εξαιτίας 
κρίσεων που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (πχ πανδημία, εμπάργκο, κλπ.). 
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες δύναται να σας δοθούν από το συνερωτώμενο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

    
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτριος Σκάλκος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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