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Θέμα: Αναφορά 0563/2007, του Νικήτα Γιανακκάκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραβίαση εκ μέρους των ελληνικών αρχών των διατάξεων που 
περιλαμβάνει η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στους έλληνες γεωργούς, αλιείς και υδατοκαλλιεργητές που 
επλήγησαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες τον χειμώνα του 2001-2002

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός, επισημαίνει ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2002 η 
Επιτροπή ενέκρινε εθνική ενίσχυση συνολικού ύψους 171,6 εκατομμυρίων ευρώ για τους 
γεωργούς, τους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές που επλήγησαν από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες τον χειμώνα του 2001-2002, οι οποίες προκάλεσαν ζημίες αντίστοιχες μιας φυσικής 
καταστροφής. Ο αναφέρων, ο οποίος υπέστη σοβαρές απώλειες, υπέβαλε αίτηση για 
χορήγηση ενίσχυσης μέσω του οργανισμού ελληνικών γεωργικών ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ο 
οποίος, σύμφωνα με τον αναφέροντα, φέρεται στη συνέχεια να αξιολόγησε το μέγεθος των 
ζημιών της σοδειάς του με εσφαλμένο τρόπο. Ο αναφέρων τότε απευθύνθηκε στη ΓΔ 
Γεωργίας της Επιτροπής, η οποία του απέστειλε αντίγραφο της ανακοίνωσης που είχε 
διαβιβάσει η Επιτροπή στις ελληνικές αρχές ((C(2002)3349) σχετικά με την εν λόγω 
ενίσχυση (αριθ. ενίσχυσης N 143/02) και η οποία υποδείκνυε τη βάση υπολογισμού που είχε 
καθορίσει η Επιτροπή. Ο αναφέρων απευθύνθηκε εκ νέου στον ΕΛΓΑ χωρίς όμως καμία 
επιτυχία. Έτσι, αποφάσισε να προσφύγει στις δικαστικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα 
εκδόσει καμία σχετική απόφαση λόγω των αλλεπάλληλων αναβολών που ζητεί ο ΕΛΓΑ. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι ο ΕΛΓΑ παραβίασε κατάφωρα τις διατάξεις της προαναφερθείσας 
ανακοίνωσης σχετικά με την ενίσχυση, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει αφενός μεν το γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ, ο ασφαλιστικός οργανισμός 
που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σύστημα καταβολής αποζημιώσεων στους γεωργούς, 
υπολόγισε την απόδοση από τις ολικές απώλειες που υπέστη χρησιμοποιώντας λανθασμένη 
βάση, αφετέρου δε, ότι η χρηματική ενίσχυση που έλαβε είναι ανεπαρκής και ότι η προσφυγή 
του στη δικαιοσύνη δεν έχει ακόμα καταλήξει σε καμιά απόφαση διότι ο ΕΛΓΑ έχει ζητήσει
επανειλημμένως αναβολή της διαδικασίας. 

II.  Ιστορικό

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν ένα καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 
προοριζόμενη για την αποζημίωση, μεταξύ άλλων, των Ελλήνων γεωργών οι οποίοι 
υπέστησαν ζημίες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών που έπληξαν την Ελλάδα τον 
χειμώνα του 2001-2002 (φάκελος κρατικής ενίσχυσης αριθ. 143/02).

Σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ίσχυαν κατά τη στιγμή της εν λόγω 
κοινοποίησης (σημείο 11.3 των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας1), αποζημίωση δικαιούνταν οι γεωργοί που υπέστησαν 
απώλειες (εκτιμώμενες βάσει παραγωγής) ανερχόμενες σε ποσοστό 20% της μεικτής 
παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος, στις μειονεκτικές 
περιοχές, και σε ποσοστό 30% στις λοιπές περιοχές.

Η μεικτή παραγωγή ενός φυσιολογικού έτους έπρεπε να υπολογίζεται με αναφορά στη μέση 
μεικτή παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, αποκλειόμενου κάθε έτους για το οποίο 
ήταν καταβλητέα αποζημίωση συνεπεία άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θεωρήθηκε δε αποδεκτή η χρήση εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού της παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών τιμών αναφοράς, εφόσον κρινόταν ότι οι τιμές 
αυτές ήταν αντιπροσωπευτικές και δεν βασίζονταν σε αφύσικα υψηλές αποδόσεις.

Μετά τον καθορισμό του μεγέθους των απωλειών παραγωγής, το ποσό της καταβλητέας 
ενίσχυσης υπολογιζόταν σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Μεικτή αξία απολεσθείσας παραγωγής (ΑΑΠ [VPP]) = (ΜΑΠΑ x ΜΤΠΑ) – (ΜΑΕΕ x
ΜΤΕΕ), όπου:

- ΜΑΠΑ = μέση απόδοση κατά την περίοδο αναφοράς [RMAR]
- ΜΤΠΑ = μέση τιμή κατά την περίοδο αναφοράς [PMAR]
- ΜΑΕΕ = μέση απόδοση κατά την περίοδο του εξεταζόμενου έτους [RMAE]
- ΜΤΕΕ = μέση τιμή κατά την περίοδο του εξεταζόμενου έτους [PMAE].

Στο πλαίσιο του καθεστώτος των ενισχύσεων Ν 143/02, το μέγεθος των ζημιών καθορίστηκε 
βάσει της σύγκρισης της παραγωγής του έτους 2002 και της παραγωγής της περιόδου 1997-

                                               
1 ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 19.
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1999, ενώ το ποσό της ενίσχυσης υπολογίστηκε σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο, με τις μέσες 
τιμές του 2002 και την περίοδο 1997-1999.

III. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Εγκρίνοντας το καθεστώς ενίσχυσης Ν 143/02, η Επιτροπή επέτρεψε τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων, εφόσον πληρούνταν ορισμένες γενικές προϋποθέσεις που συνιστούσαν πλαίσιο 
αναφοράς. Οι ελληνικές αρχές αξιολόγησαν τις ζημίες που υπέστη ο αναφέρων βάσει του 
πλαισίου αυτού, και έκριναν ότι ήταν ανεπαρκείς για να δικαιολογήσουν τη χορήγηση 
μεγαλύτερου ποσού χρηματικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι η μέθοδος υπολογισμού που 
χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση δεν επιφέρει καταφανώς διεύρυνση του
φάσματος των δικαιούχων ή υπερκάλυψη των ζημιών από την καταβληθείσα ενίσχυση, η 
Επιτροπή δεν δύναται να θεωρήσει ότι υπήρξε κακή χρήση της εν λόγω ενίσχυσης. 
Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε μέθοδο υπολογισμού των ζημιών και όχι 
ακριβή ποσά, η αντιδικία επί των ποσών της ζημίας που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση 
αξιολόγησης για την επιλεξιμότητα του αναφέροντος και, κατ’ επέκταση, επί του ποσού της 
ενίσχυσης, πρέπει να επιλυθεί σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το ποσό της ενίσχυσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι ελληνικές αρχές να προέβησαν πρώτα στην κατανομή του
διαθέσιμου προϋπολογισμό μεταξύ όλων των γεωργών που επλήγησαν από τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες τον χειμώνα του 2001-2002 με αποτέλεσμα το ποσό της ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε στον αναφέροντα να διαμορφωθεί αναλόγως.

IV. Συμπέρασμα

Η λήψη απόφασης σχετικά με την ακρίβεια των παραμέτρων για τον υπολογισμό του 
μεγέθους των ζημιών και του χρηματικού ποσού της ενίσχυσης εμπίπτει στη δικαιοδοσία των 
εθνικών δικαστηρίων.
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