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ΘΕΜΑ:              «Ζηµιές στη γεωργία από ακραία κλιµατολογικά φαινόµενα» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση 1959/27-9-2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. 
Αραµπατζή, Ι. Αντωνιάδης, Γ. Στύλιος, Α. Γεωργιάδης, Κ. Τσιάρας, Ε. 
Αυγενάκης, Θ. Μπακογιάννη, Α. ∆ηµοσχάκης, Χ. ∆ήµας, Κ. Βλάσης, Σ. 
Βούλτεψη, Σ. Καλαφάτης, Μ. Αντωνίου, Β. Οικονόµου, Σ. Αναστασιάδης, Ε. 
Κόνσολας, Σ. Κεδίκογλου, Χ. Κέλλας, Γ. Γεωργαντάς, Γ. Βαγιωνάς, Ν. 
Παναγιωτόπουλος, Ν. Κεραµέως, Ι. Ανδριανός, Α. ∆αβάκης, ∆. Κυριαζίδης, 
Κ. Σκρέκας, Χ. Μπουκώρος, Κ. Γκιουλέκας, Κ. Κουκοδήµος και Θ. 
Καράογλου, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν το έτος 2017 σε καλλιέργειες όλης της 
χώρας από διάφορα καλυπτόµενα ασφαλιστικά ζηµιογόνα αίτια, όπως χαλαζοπτώσεις, 
βροχοπτώσεις, ανεµοθύελλες, πληµµύρες κ.λπ., σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει 
καταβάλει στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς αποζηµιώσεις, 
ύψους 148.000.000 ευρώ, που αφορούν στο 90% της εκκαθάρισης των 
αποζηµιώσεων. Επισηµαίνεται ότι, µετά την αναθεώρηση του προϋπολογισµού από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διαδικασία η 
οποία ήδη τρέχει, θα δοθεί άµεσα στους παραγωγούς της χώρας και το υπόλοιπο 
10%.  
 

Ως προς το θέµα του αποθεµατικού, σηµειώνεται ότι το συνολικό ποσό των ετήσιων 

αποζηµιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης 
σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010, δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ετήσιων 
εσόδων του από την είσπραξη της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Για 
την κάλυψη τυχόν διαφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί τυχόν αποθεµατικό που έχει 
δηµιουργηθεί εξ αυτού του λόγου από προηγούµενες χρήσεις. Ειδικότερα, 
σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. σχηµατίζει αποθεµατικό σε περιόδους κατά τις οποίες τα 
συνολικά από κάθε πηγή και αιτία έσοδά του υπερβαίνουν τα συνολικά του έξοδα. Με 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία, το ύψος, τη διάθεση και 
την επένδυση του αποθεµατικού που σχηµατίζεται, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια 
σχετική µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
 
 

Σελίδες απάντησης: 7 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά τα παρελθόντα έτη δεν έχει υπάρξει Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των εµπλεκόµενων Υπουργείων ως προς τη δηµιουργία αποθεµατικού, λόγω 
του ότι οι προηγούµενες Κυβερνήσεις ανέλαβαν σε εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου, 
ακόµα και στις περιπτώσεις όπου ταµειακά υπάρχουν, να µην διατίθεται πάνω από 
ένα ποσό, διότι πρέπει να στηριχθεί το συµφωνηθέν πλεόνασµα. 

 
Στην προκειµένη περίπτωση, η σύνδεση µεταξύ της διαχείρισης διαθεσίµων και των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων είναι απολύτως λανθασµένη, καθώς η υποχρέωση 
µεταφοράς αναφέρεται µόνον στα πλεονάζοντα διαθέσιµα των φορέων, εξαιρούνται 
δε ρητά τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη βραχυπρόθεσµων ταµειακών 
αναγκών.  

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι τα εν λόγω µεταφερόµενα κεφάλαια παραµένουν στη 
διάθεση των φορέων σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες ανάγκες. Εποµένως, ο 
σκοπός συνίσταται στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των αδρανών διαθεσίµων, η 
οποία οδηγεί, µέσω της δυνατότητας ορθολογικότερου ταµειακού προγραµµατισµού, 
µάλλον στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία παρά 
στην επιδείνωσή τους.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΛ.Γ.Α. δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα µε τα ταµειακά του και 
καταβάλλει τις αποζηµιώσεις µε γοργούς ρυθµούς. 
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. προέρχονται από τις εισφορές 
των αγροτών, οι οποίες απορρέουν από τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) 
που υποβάλλουν οι τελευταίοι για την ασφάλιση των καλλιεργειών τους και 
ανέρχονται, κατά µέσο όρο, στα 170 εκατ. ευρώ, περίπου, κάθε χρόνο. Τα εν λόγω 
έσοδα καθιστούν τον ΕΛ.Γ.Α. βασικό εγγυητή αναπλήρωσης του απολεσθέντος 
εισοδήµατος των αγροτών από τις τυχόν ζηµιές που προξενούνται στις γεωργικές 
τους εκµεταλλεύσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. 
 
Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών προς τον ΕΛ.Γ.Α., επισηµαίνεται 
ότι ο Οργανισµός, µε τον δηµόσιο χαρακτήρα του, δεν αποτελεί µηχανισµό που 
επιβάλλει υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές. 
 
Σηµειώνεται ότι η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και µέσα σε αυτήν και του 
ζωικού κεφαλαίου, αποτελεί ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέτρα αντιµετώπισης 
και διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων που είναι σύµφυτοι στον αγροτικό 
τοµέα. Η ασφάλιση συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στη σταθερότητα και στον 
προγραµµατισµό της αγροτικής εκµετάλλευσης, καθώς και στην οικονοµική της 
επιβίωση, αφού δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, σε περίπτωση 
καταστροφής της σοδειάς του ή του ζωικού του κεφαλαίου αντίστοιχα, να έχει ένα 
εγγυηµένο σταθερό εισόδηµα.  

 
Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισµού της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
για τη φυτική παραγωγή είναι η ασφαλιζόµενη αξία της παραγωγής επί τον 
συντελεστή εισφοράς, ο οποίος παραµένει ίδιος από το 2011 (έτος εφαρµογής του ν. 

3877/2010) και αυτό προκειµένου να παταχθούν η εισφοροαποφυγή και η 

εισφοροδιαφυγή, που επικρατούσαν παλιά. Επιπλέον, καταργούνται οι σχεδόν ετήσιες 
κατ΄ εξαίρεση αποζηµιώσεις, που, στην ουσία, αποτελούσαν επιδοτήσεις και 
αλλοίωναν τον ασφαλιστικό χαρακτήρα του ΕΛ.Γ.Α., γεγονός που ανάγκασε τον 
ΕΛ.Γ.Α. να λαµβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και τελικά 
επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό και, κατά επέκταση, τους Έλληνες 
φορολογούµενους, ενώ καθιστούσε µη λειτουργική την ασφαλιστική του πορεία. 
 
Πρακτικά, τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. αποτελούνται από τις ασφαλιστικές εισφορές των 
αγροτών και, στην ουσία, γυρίζουν πίσω σε αυτούς µέσω των αποζηµιώσεων που τους 
καταβάλλονται για τις ζηµιές στις καλλιέργειές τους εξαιτίας των καιρικών κινδύνων. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισµός δεν απαιτεί την καταβολή υπέρογκων 
ασφαλιστικών εισφορών, όταν, µάλιστα, ο συντελεστής εισφοράς παραµένει 
αµετάβλητος, σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο 4% από το έτος 2011.  
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Όσον αφορά στις άµεσες ζηµιές που προξενήθηκαν το έτος 2018 και µέχρι σήµερα 
σε διάφορες καλλιέργειες της Επικράτειας (σε δενδρώδεις καλλιέργειες, 
καλλιέργειες κηπευτικών, σιτηρών, βάµβακος, καπνού, ενεργητικών φυτών, σε 
µποστάνια κ.λπ.) από καιρικά αίτια, όπως βροχοπτώσεις, πληµµύρες, 
χαλαζοπτώσεις κ.λπ., και τα οποία καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισµό 
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν από 
τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και 
υποβάλλονται δηλώσεις για τις τελευταίες αναγγελίες. Το έργο των εξατοµικευµένων 
εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριµένα, έχει ολοκληρωθεί για το µεγαλύτερο 
µέρος των ζηµιών και συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια, θα 
κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων 
στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς. 
 
Σχετικά µε τη διενέργεια των εκτιµήσεων, σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις 
διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήµης και του 
Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται 
οδηγίες να είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να 
εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των 
παραγωγών. Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνεται εκτός από την απώλεια της 
παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική 
υποβάθµισή της, η οποία δηµιουργείται από την επίδραση των καλυπτόµενων 
ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του 
αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού. 
 
Σηµειώνεται, επίσης, ότι πέραν της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων, στόχος του ΕΛ.Γ.Α. 
είναι και η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από 
έµπειρο γεωτεχνικό προσωπικό. 
 
Επιπλέον, ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, 
έχει προβεί στη στελέχωση των Υποκαταστηµάτων του µε εποχικό γεωτεχνικό 
προσωπικό, έως οκτάµηνης απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(µέσω ΑΣΕΠ).  

 
Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ µέρους των 
παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό 
της καταβληθείσας αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που 
επιδρούν στη διαµόρφωση της τελικής ζηµιάς. 
 
Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., 
σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την 
κείµενη νοµοθεσία ως εξής:  
 Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες 

επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. 
 Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις. 
 Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο 

αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου 
χρόνου. 

 Κοινοποιούνται τα πορίσµατα. 
 Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν 

υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον 
ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισµός 
καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από 
τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 
αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των 
ζηµιών πραγµατοποιούνται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 
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Όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., επισηµαίνεται ότι, 
σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010 (Α΄160) «Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριµένοι 
φυσικοί κίνδυνοι που µπορεί να προκαλέσουν άµεσες ζηµιές στη φυτική παραγωγή 
και ειδικότερα: α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεµοθύελλα δ) η πληµµύρα ε) ο 
καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες 
βροχοπτώσεις η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς, επίσης, οι ζηµιές από αρκούδα, 
οι ζηµιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη 
RAMSAR, καθώς και οι ζηµιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτική 
παραγωγή της νήσου Λήµνου. Σε εφαρµογή των διατάξεων του προαναφερθέντος 
νόµου, εκδόθηκε ο Κανονισµός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α., όπως 
ισχύει σήµερα. 
 
Εποµένως, ο παραγωγός, µε τη ∆ήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής (∆Κ/Ε) και την 
καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α., ασφαλίζει τις καλλιέργειές 
του για τους συγκεκριµένους κινδύνους που προαναφέρθηκαν. Ως εκ τούτου, του 
καταβάλλονται και οι σχετικές αποζηµιώσεις για τυχόν ζηµιές που έπληξαν τις 
καλλιέργειές του από τους εν λόγω κινδύνους. 
 

Από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν από τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα του 
ΕΛ.Γ.Α. σε διάφορες περιοχές της χώρας (όπως στον Έβρο, σε περιοχές της Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Πελοποννήσου κ.λπ.), πέραν των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιών 
που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες της χώρας, των οποίων το µεγαλύτερο µέρος έχει 
εκτιµηθεί, διαπιστώθηκαν και ζηµιές σε βαµβακοκαλλιέργειες, δενδρώδεις 
καλλιέργειες, καπνά κ.λπ. από αίτια µη καλυπτόµενα από τον Κανονισµό Ασφάλισης 
Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ειδικότερα, στις εν λόγω καλλιέργειες 
παρατηρήθηκαν φυτοπαθολογικές προσβολές (µυκητολογικές-εντοµολογικές), 
µειωµένη παραγωγή από ανοµβρία-ξηρασία, ακαρπία κ.λπ., αίτια, τα οποία, όπως 
προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.  
 

Ωστόσο, οι ανωτέρω ζηµιές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών 
Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι οι ζηµιές που 
προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών 
φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε 
προγράµµατα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας 
ΠΣΕΑ, και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

 
Προκειµένου, όµως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της 
απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών 
Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
 
α) H παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος 
(καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση 
απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της 
χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). Επίσης, θα πρέπει να 

αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης των 
φυτοπαθολογικών προσβολών. 
 
β) Nα τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι 
η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης και 
όχι συνδυασµός πολλών (απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας). 

γ) Tα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των 
καιρικών συνθηκών ως δυσµενών.  

δ) Nα εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους. 
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∆ιευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (πόρισµα Επιστηµονικής Επιτροπής, 
επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόµενη 
χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός 
φάκελος στα συναρµόδια Υπουργεία και στην Ε.Ε. για έγκριση. 
 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τα διάφορα Υποκαταστήµατα του ΕΛ.Γ.Α. ανά τη χώρα 

παρακολουθούν την εξέλιξη των καλλιεργειών, µέσω εκτεταµένων επισηµάνσεων στα 
διάφορα στάδιά τους, ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που µπορεί να 
προκληθεί εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών.  
 
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη 
συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές 
τους εκµεταλλεύσεις που υπέστησαν ζηµιές, στηρίζοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την 
απώλεια του γεωργικού τους εισοδήµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα µετά τη 
ζηµιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε 
παραγωγική δραστηριότητα. 
 
Ωστόσο, οι σύγχρονες ανάγκες, η κλιµατική αλλαγή που συντελείται, αλλά και οι 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καταστούν επιβεβληµένη 
την αναµόρφωση του παρόντος γεωργοασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο πρέπει 
να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών µε συγκεκριµένους στόχους, 
επιδιώκοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον αγρότη και  
λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα και τις αλλαγές στις κλιµατολογικές συνθήκες. 
 
Όσον αφορά στην ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α., 
σηµειώνεται ότι για να ενταχθεί ένας νέος κίνδυνος στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., θα 
πρέπει να τηρηθούν τα οριζόµενα, τα οποία περιγράφονται στον ν. 3877/2010, ο 
οποίος διέπει το θεσµικό πλαίσιο για την αγροτική ασφάλιση της χώρας. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει:  

α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης,  

β) να διενεργηθεί αναλογιστική µελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να 
καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της - αλλαγή 
ασφαλίστρου και  

γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι 
όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς 
Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.  

∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί τεχνική και οικονοµική µελέτη για 
τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του 
δηµόσιου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων. 
 
Προκειµένου να προστεθεί ένας καινούργιος κίνδυνος στο σύστηµα (ασφαλιστική 
κάλυψη), θα χρειαστεί η διαδικασία της αναλογιστικής µελέτης για το ύψος του 
ασφαλίστρου που θα δηµιουργήσει έσοδα, έτσι ώστε να καταβάλλονται οι τυχόν 
αποζηµιώσεις κανονικά και για τον καινούργιο κίνδυνο. ∆ιαφορετικά, θα υπάρξει 
πρόβληµα στην ισορροπία του ασφαλιστικού συστήµατος, η οποία ισορροπία 
αποτελεί τη βάση βιωσιµότητάς του.  
 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α., η 
οποία παραµένει ως έχει, έχει θεσπιστεί η πρόσθετη ασφάλιση (ν. 3877/2010) για 
όσους επιθυµούν αυξηµένη προστασία, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για 
κινδύνους που δεν περιλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους 
του ΕΛ.Γ.Α. 
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Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει 
τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του 
υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν 
από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην 
ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού 
κόσµου. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά τη λήξη των επιµέρους 
διαδικασιών, όπως ορίζονται ανωτέρω, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές. 
 
Όσον αφορά στην υλοποίηση του Μέτρου 5 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020 «Επενδύσεις σε προληπτικά µέτρα που σκοπεύουν στη µείωση των 
δυσµενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινοµένων, δυσµενών καιρικών συνθηκών 

και καταστροφικών συµβάντων» (Υποµέτρα 5.1 και 5.2), σηµειώνεται ότι: 

 για το Υποµέτρο 5.1, δηµοσιεύτηκε από κοινού µεταξύ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποτελεί και τον 
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης του προγράµµατος, η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του εν λόγω Υποµέτρου, η οποία 
έληξε στις 18/9/2018. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των παραγωγών παρατάθηκε 
έως τις 09/10/2018 η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του 
Υποµέτρου 5.1. Η εν λόγω παράταση δόθηκε ως ανταπόκριση σε σχετικά αιτήµατα 
φορέων, παραγωγών και µελετητικών γραφείων, καθώς υπήρξε, αναλογικά, µεγάλος 
αριθµός αιτηµάτων στήριξης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που δεν είχε οριστικοποιηθεί. 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι αυτήν τη χρονική περίοδο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση 
των σχετικών φακέλων των παραγωγών. 

 για το Υποµέτρο 5.2, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των εµπλεκόµενων 
Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διευκρινήσεις σε θέµατα που προέκυψαν 
και που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης του εν λόγω Υποµέτρου, βρίσκεται, προς 
το παρόν, σε εξέλιξη η σύνταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης εφαρµογής 
αυτού. 

 
Κατά τα λοιπά και, συγκεκριµένα, για το πέµπτο ερώτηµα (υλοποίηση του Μέτρου 
8.4) και για το έκτο ερώτηµα της εν λόγω Ερώτησης, αρµόδια να απαντήσουν είναι τα 
Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & 
Ενηµέρωσης αντίστοιχα, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε 
αντίγραφο της Ερώτησης. 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (µε αντίγραφο της Ερώτησης) 
     - Γραφείο κ. Υπουργού 
2.Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενηµέρωσης (µε αντίγραφο της Ερώτησης) 
     - Γραφείο κ. Υπουργού  
3. Βουλευτή κα Φ. Αραµπατζή 
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4. Βουλευτή κ. Ι. Αντωνιάδη 
5. Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο  
6. Βουλευτή κ. Α. Γεωργιάδη 
7. Βουλευτή κ. Κ. Τσιάρα 
8. Βουλευτή κ. Ε. Αυγενάκη 
9. Βουλευτή κα Θ. Μπακογιάννη 
10. Βουλευτή κ. Α. ∆ηµοσχάκη 
11. Βουλευτή κ. Χ. ∆ήµα 
12. Βουλευτή κ. Κ. Βλάση 
13. Βουλευτή κα Σ. Βούλτεψη 
14. Βουλευτή κ. Σ. Καλαφάτη 
15. Βουλευτή κα Μ. Αντωνίου 
16. Βουλευτή κ. Β. Οικονόµου 
17. Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη 
18. Βουλευτή κ. Ε. Κόνσολα 
19. Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου 
20. Βουλευτή κ. Χ. Κέλλα 
21. Βουλευτή κ. Γ. Γεωργαντά 
22. Βουλευτή κ. Γ. Βαγιωνά 
23. Βουλευτή κ. Ν. Παναγιωτόπουλο 
24. Βουλευτή κα Ν. Κεραµέως 
25. Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό 
26. Βουλευτή κ. Α. ∆αβάκη 
27. Βουλευτή κ. ∆. Κυριαζίδη 
28. Βουλευτή κ. Κ. Σκρέκα 
29. Βουλευτή κ. Χ. Μπουκώρο 
30. Βουλευτή κ. Κ. Γκιουλέκα 
31. Βουλευτή κ. Κ. Κουκοδήµο 
32. Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου 
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