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ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ. 1095 /11-11-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.Με το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄/ 20.9.2010) καθιερώθηκε η Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας/ Εκτροφής, η οποία υποβάλλεται από τους παραγωγούς σε ετήσια βάση. Η
υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν
αγροτική
εκμετάλλευση
είναι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότες351/25-7-18
είτε όχι.
ΘΕΜΑ:1.
Έγγραφοείτε
Βουλής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την
ενεργοποίηση
ενιαίας ενίσχυσης
(δήλωση ΟΣΔΕ)
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με
βάση
τη
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παραγωγή
για
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κάθε καλλιέργεια και την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την
καλλιέργεια.
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σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε..

H αλληλεγγύη συνίσταται στο γεγονός ότι το σύστημα αυτό χρηματοδοτείται από εισφορές που
δεν έχουν άμεση σύνδεση με την παροχή που δικαιούνται να λάβουν οι ασφαλισμένοι από τον
ΕΛΓΑ σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή δεν ισχύει η Αρχή της
Ανταποδοτικότητας, ενώ οι παροχές των ασφαλισμένων είναι ίδιες για την κατηγορία, δηλαδή
εφαρμόζεται ισότητα παροχών ανεξάρτητα από το ύψος των εισφορών.
Οι καταβαλλόμενες παροχές είναι προβλεπόμενες από τον νόμο και ανεξάρτητες του ύψους
των εισφορών, που επίσης προβλέπονται από τη νομοθεσία. Τα συστήματα αυτά στηρίζονται
σε ένα καθεστώς υποχρεωτικής υπαγωγής, απαραίτητο για την εφαρμογή της αρχής της
αλληλεγγύης, καθώς και για την οικονομική τους ισορροπία. Η ασφάλιση επιτυγχάνεται με τη
βασική τεχνική του κοινού ταμείου, είναι ένα κοινωνικό – συλλογικό σύστημα, το οποίο στοχεύει
στην ελάττωση της αβεβαιότητας.
2.Σύμφωνα με το Ν. 3877/15.9.2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010) «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 η αριθ. 157502/27.7.2011
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1668/Β΄/27.07.2011) «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.»,
όπως ισχύει σήμερα.
Επιπλέον , σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής , καλύπτονται
ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη
παραγωγή των καλλιεργειών ,που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα
ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προαναφέρθηκαν ανωτέρω , ( χαλάζι, καύσωνας κ.λ.π.) , στη
φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο.
Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές, που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά
ζημιογόνα αίτια, καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα, εκτός από τα καλυπτόμενα
ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν
ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.
Ο Οργανισμός είναι ασφαλιστικός Οργανισμός και είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την κείμενη
νομοθεσία και να ενεργεί σύμφωνα με αυτήν και σε συνάρτηση με τους κανόνες της επιστήμης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ισχύοντα ν.3877/2010 και του ισχύοντα Κανονισμού Ασφάλισης
Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.ΓΑ. (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011),
ο ΕΛ.Γ.Α.όπως προαναφέρθει
αποζημιώνει τις ζημιές που προξενούνται στην φυτική παραγωγή των συστηματικών
καλλιεργειών από συγκεκριμένα
καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια με τους χρονικούς
περιορισμούς και τις εξαιρέσεις τους. Μάλιστα οι εισφορές που καταβάλουν οι παραγωγοί για την
ασφαλιστική κάλυψη των καλλιεργειών τους αφορούν τα συγκεκριμένα καλυπτόμενα αίτια με
τους περιορισμούς τους και τις εξαιρέσεις τους.
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3.Έτσι η μειωμένη παραγωγή στις δενδροκαλλιέργειες λόγω του φαινομένου ακαρπία δεν
καλύπτεται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α.
Σημειώνεται ότι, με τον ν. 3877/2010, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της αγροασφαλιστικής κάλυψης της χώρας βάσει του οποίου ενεργεί ο ΕΛ.Γ.Α.
οποιαδήποτε
τροποποίηση, συμπλήρωση, επέκταση των υφιστάμενων καλύψεων του ΕΛΓΑ που
προβλέπονται στους Κανονισμούς του, έχει ως προαπαιτούμενο την εκπόνηση μελετών και την
εν συνεχεία υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων (ύψος ασφαλίστρου) προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ έθεσε ως στόχο την οικονομική ευστάθεια του Οργανισμού, ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεται με φερεγγυότητα και αξιοπιστία στις ήδη απορρέουσες από τον
Κανονισμό του υποχρεώσεις για την καταβολή αποζημιώσεων και προς αυτή την κατεύθυνση
κινήθηκε. Οποιαδήποτε αλλαγή Κανονισμού Ασφάλισης προϋποθέτει την εξασφάλιση των
απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη νέων κινδύνων.
Γι’ αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της, δήλωσε προς τους
ασφαλισμένους αγρότες και κτηνοτρόφους ότι επιλέγει τη δημοσιονομική εξυγίανση του
Οργανισμού, την οικονομική του ευστάθεια, την δυνατότητά του να πληρώνει μέχρι τελευταίο
ευρώ τις υποχρεώσεις του προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σαφής πρόθεση της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και της νέας
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι η αναβάθμιση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της
χώρας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην κλιματική αλλαγή και να προσφέρει
επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και των
κτηνοτρόφων της χώρας. Μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει τομείς όπως η
ψηφιακή εποχή , ο τρόπος των εκτιμήσεων η βιωσιμότητα του συστήματος αγροτικής
ασφάλισης (μάλιστα δε στο τελευταίο τρέχουν διάφορες μελέτες όπως π.χ. η Παγκόσμια
Τράπεζα η οποία χρησιμοποιώντας σύγχρονα ποσοτικοποιημένα δεδομένα εισηγήθηκε επί των
μεταρρυθμίσεων , και γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων
επίσης και από τον
ΕΛΓ.Α. υπάρχει διαδικασία από αναλογιστική εταιρεία ,καθώς και άλλες παρεμβάσεις
(προαιρετική και πρόσθετη ασφάλιση).
Επιπλέον ο σχεδιασμός της πολιτείας είναι να ενεργοποιήσει μέσω της καινούργιας ΚΑΠ στην
Ε.Ε. και καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία βάσει των οποίων θα μπορεί η ασφάλεια του
γεωργο-ασφαλιστικού συστήματος να βελτιωθεί επι το πλείστον προς όφελος των παραγωγών
της χώρας. Σκοπός όλων αυτών είναι η υλοποίηση και εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων
που θα προκύψουν ούτως ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται με ακρίβεια και δικαιοσύνη
στους έλληνες παραγωγούς μας.
4. Όσον αφορά τα τέλη εκτίμησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής
του ΕΛ.Γ.Α. αναφέρονται τα κάτωθι :
Ο ασφαλισμένος που οι καλλιέργειες του ζημιώθηκαν από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο
αίτιο , σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % της συνολικής παραγωγής που περίμενε να
συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ’ είδος καλλιέργειας και ποικιλία που ζημιώθηκε, έχει
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υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο
αίτιο, να υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, δήλωση
της ζημιάς.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. που είναι αρμόδιος για την
παραλαβή των δηλώσεων ζημιάς στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα ζημιωθέντα
αγροτεμάχια από το καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α.,
αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛ.Γ.Α. και
παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα
τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης.
Τα τέλη εκτίμησης, εισάγονται στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. σε ειδικό κεφάλαιο και άρθρο
και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών πραγματογνωμοσύνης των ζημιών. Τα τέλη
εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, μετά από
αίτησή τους, στις εξής περιπτώσεις:
α. εκπρόθεσμης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης, β. ανάκλησης δήλωσης ζημιάς ή
αίτησης επανεκτίμησης και γ. στην περίπτωση που δε διενεργήθηκε εκτίμηση επειδή η ζημιά
δεν καλύπτεται ή εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α
5.Επισημαίνεται τέλος ότι, η μειωμένη παραγωγή στις δενδροκαλλιέργειες λόγω ακαρπίας
μπορεί να ενταχθεί κατόπιν προϋποθέσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων σε προγράμματα ΚΟΕ και οι ενισχύσεις να καταβληθούν μέσω του Κρατικού
Προϋπολογισμού μετά την έγκριση το προγράμματος από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ
και ΥΠΟΙΚ).
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