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Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραµµένο) 
 
  

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524 
 

 Αθήνα     16/7/ 2018 
 Αριθµ. Πρωτ.: 563/88324  

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 
ΘΕΜΑ:              «Ζηµιές από την ασθένεια της κηλίδωσης της µανταρινιάς σε 

µανταρινοκαλλιέργειες της ΠΕ Άργους» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  6964/20-6-2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., ο 
οποίος εκδόθηκε σε εφαρµογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), οι ζηµιές που 
ενδεχοµένως παρατηρούνται στις καλλιέργειες εξαιτίας µυκητολογικών προσβολών, 
όπως µονίλια, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Οργανισµό. Συγκεκριµένα, 

στους ισχύοντες Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται οι ζηµιές στην ηρτηµένη 
παραγωγή των καλλιεργειών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους 
(βροχόπτωση, παγετό, χαλάζι κ.λπ.). 
 

Για την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς 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.  
 

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί τεχνική και οικονοµική µελέτη για 
τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του 
δηµοσίου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων. 
 
Πληροφοριακά αναφέρεται 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. 

 
Ωστόσο, οι ζηµιές στις καλλιέργειες λόγω µυκητολογικών προσβολών δύναται να 
ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), 
αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ζηµιά να οφείλεται σε 
θεοµηνίες ή δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Συγκεκριµένα, στον ανωτέρω Κανονισµό 
προβλέπεται ότι µπορούν να ενταχθούν σε πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών 
Ενισχύσεων (ΚΟΕ) οι ζηµιές από ασθένειες που προκαλούνται από δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν µπορούν να 
αντιµετωπιστούν, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης (σκευάσµατα 
κ.λπ.). 
 
Στις περιπτώσεις αυτές, προκειµένου να τεκµηριωθεί η σοβαρότητα των ζηµιών, θα 
πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω προσβολές έχουν αποκτήσει επιδηµικό 
χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να πληγεί µία ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθµό, ώστε να 
υπάρχει αντίκτυπο στην οικονοµία αυτής. 
 
Για τον σκοπό αυτόν έχει ορισθεί ένα κατώφλι ζηµιάς, πέρα από το οποίο θεωρείται 
ότι η συγκεκριµένη ζηµιά µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων. Το κατώτατο 
αυτό όριο έχει καθοριστεί στο 30% των οµοειδών ειδών του νοµού-Περιφερειακή 
Ενότητα (ΠΕ) 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). 
 
Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό, θα πρέπει να ισχύουν και τα 
κάτωθι: 
α) να τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι 
η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης 
(απαραίτητη προϋπόθεση για έναρξη της διαδικασίας),  
β) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των 
καιρικών συνθηκών ως δυσµενών, 
γ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους και  
δ) να έχει ακολουθηθεί η σωστή καλλιεργητική τεχνική και να έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί η ζηµιά και η εξάπλωσή της. 
 
Σηµειώνεται 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 ΕΕ για έγκριση. 
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α Τρίπολης, στο πλαίσιο 

των αρµοδιοτήτων του, παρακολουθεί την εξέλιξη των µανταρινοκαλλιεργειών στην 
ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Άργους ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που 
µπορεί να προκληθεί εξαιτίας των µυκητολογικών προσβολών.    
 
∆ιευκρινίζεται ότι η καταβολή των κρατικών ενισχύσεων στόχο 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. 
 
Όσον αφορά στα θέµατα που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των τοπικών 
προβληµάτων φυτοπροστασίας, πρέπει να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 
186 παρ. ΙΙΒβ30 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), η επισήµανση και 
παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και η 
εφαρµογή µέτρων για την αντιµετώπισή τους ανήκουν στην αρµοδιότητα των 
Περιφερειών της χώρας.  
 
Επισηµαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ (∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) εξετάζει 

το ερευνητικό Πρόγραµµα που έχει υποβάλει η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) Αργολίδας µε αντικείµενο την αντιµετώπιση της ασθένειας 
της κηλίδωσης της µανταρινιάς, προκειµένου να εισηγηθεί την επιχορήγησή του 
από το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη 
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