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και αφετέρου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Στρατηγικού
Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι 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.
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.Είναι γνωστό η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει προβλήματα στις σοδιές και στο ζωικό
κεφάλαιο των παράγωγων και κτηνοτρόφων της χώρας Για αυτό όχι μία αλλά πολλές φορές έχει
καταφύγει σε νομοθετικές ρυθμίσεις (όπως η περίπτωση του φαινομένου Ιανός , οι πολλαπλοί
παγετοί της Άνοιξης 2021, οι πυρκαγιές του καλοκαιριού) και οι παρεμβάσεις τις οποίες έκανε η
πολιτεία σκοπό είχαν να καλύψουν τα όποια κενά υπάρχουν στο γεωργοασφαλιστικό πλαίσιο της
χώρας, να στηρίξουν και να εξορθολογήσουν τα οικονομικά του ΕΛ.Γ.Α. για να μπορεί να
ανταποκρίνεται χωρίς ελλείμματα και βεβαίως να μπορούν οι πληγέντες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι
να παίρνουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.
Για τους ανωτέρω λόγους υπενθυμίζονται τα κάτωθι :
Α. Η πολιτεία για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια από την ψήφιση του νόμου 3877/10
και σε εφαρμογή του άρθρου 7, ενίσχυσε τον Ιούλιο του 2020 τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛ.Γ.Α. με
34 εκατομμύρια και χάριν αυτής της χρηματοδότησης επετεύχθη η αποπληρωμή του οφειλομένου
35% των αποζημιώσεων σε μία δόση, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ τον Αύγουστο 2020. Με την
αξιοποίηση της ίδιας διάταξης εξασφαλίστηκαν 68,7 εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή των
αποζημιώσεων στις πληγείσες περιοχές του «Ιανού», μέσα σε τέσσερεις μήνες τα οποία
διετέθησαν από το αποθεματικό του προϋπολογισμού της χώρας, χωρίς να επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του ΕΛ.Γ.Α
Β. Το έτος, 2021, η Κυβέρνηση εξασφάλισε την χρηματοδότηση του ΕΛ.Γ.Α. ύψους 30
εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την προαναφερθείσα
διάταξη.
Γ.Ομοίως και για το έτος 2022 υπάρχει χρηματοδότηση 30 εκ. ευρώ. Και βεβαίως όλα αυτά σκοπό
έχουν το τονώσουν την αξιοπιστία του ΕΛ.Γ.Α. ως προς τους αγρότες που είχε χαθεί το παρελθόν
και παράλληλα να μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α. να καταβάλει έγκαιρα τις αποζημιώσεις του χωρίς να
χρειάζονται να καταβάλλονται τμηματικά και μετά από 15 μήνες από την ζημιά όπως συνέβαινε στα
παρελθόντα έτη.
Δ.. Για τις ζημιές από τους παγετούς της Άνοιξης 2021 η πολιτεία με αναδρομική ισχύ κατόπιν των
νομοθετικών ρυθμίσεων που κατατέθηκαν στην βουλή (ν.4820/23/7/2021 και της τροποποιητικής
ν.4859/27/11/2021) προχώρησε σε καταβολή για τα έτη 2011-2017 του ποσού που αντιστοιχούσε
έως το 20% των λειτουργικών εξόδων του Οργανισμού για να μπορεί ο Οργανισμός να καταβάλει τις
υποχρεώσεις του υποχρεώσεις που για το 2021 θα ξεπεράσουν τα 320 εκ ευρώ
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5.Σημειώνεται ότι, με την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, που παρέχεται από τον
ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον ν.3877/2010 καλύπτονται οι άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο
ζωικό κεφάλαιο που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους ,(όπως καθώς και από ασθένειες (ζωικό
κεφάλαιο ) όπως προαναφέρθει και οι οποίες είναι μεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζημιάς.
Συγκεκριμένα το μη καλυπτόμενο ποσοστό ζημιάς ονομάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της
ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το μέρος της ζημιάς το οποίο βαρύνει τον ασφαλισμένο και αποτελεί
κίνητρο ώστε ο ίδιος ο ασφαλισμένος να προστατεύσει την παραγωγή του τόσο πριν τη ζημιά –με
προληπτικά μέτρα- όσο και μετά τη ζημιά –πχ. κατάλληλοι ψεκασμοί- και να μην επαναπαυθεί στην
αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100%
οποιασδήποτε ασφαλιζόμενης ζημιάς.
Συμπερασματικά σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο μελετώντας
τα αιτήματα των παραγωγών και παρεμβαίνουν με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προσαρμογές
όπου χρειάζεται, εφόσον είναι εφικτό βάσει της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να
στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες, η τοπική οικονομία και η κοινωνία καθώς και ο
ασφαλιστικός φορές ο ΕΛ.Γ.Α. για την υλοποίηση της αγροτικής ασφάλισης της πατρίδας μας.
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