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ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ. 6671 /26-7-2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. 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, ( π.χ. ασθένειες ) 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.
2.Επομένως , οι ζημιές στις καλλιέργειες (όπως ηλίανθου, βαμβακιού, τριφυλλιού ) στην
ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Έβρου λόγω εντομολογικών προσβολών της οικογένειάς
λεπιδοπτέρων Grambidae
δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης
Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. και δεν αποζημιώνονται .

Ωστόσο οι ζημιές αυτές ( εντομολογικές προσβολές -ασθένειες) θα μπορούσαν να ενταχθούν
σε πρόγραμμα Κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, (ΠΣΕΑ), όπου απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η ζημιά να οφείλεται σε θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι οποίες δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.
Στις περιπτώσεις αυτές προκειμένου να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των ζημιών, θα πρέπει να
αποδεικνύεται ότι οι προσβολές αυτές, έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα,
να πληγεί μια ευρύτερη περιοχή , σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία
αυτής.
Για το σκοπό αυτό 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-ΠΕ σε σχέση με τη μέση απόδοση των
προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία
συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ τον επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίδονται στην αντίστοιχη
υπηρεσία του Υπαατ και βεβαίως να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα
αντιμετώπισης της προσβολής όπως προαναφέρθει και στη συγκεκριμένη περίπτωση της
εντομολογικής προσβολής .
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 εξαιτίας της εντομολογικής προσβολής είναι αποτέλεσμα μιας
δυσμενούς καιρικής συνθήκης ,και όχι συνδυασμό πολλών απαραίτητη προϋπόθεση
για έναρξη της διαδικασίας.
β) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το 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 εξάπλωση της ζημιάς.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης οι υπηρεσίες
του ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσαν την περιφέρεια σε θέματα αρμοδιότητας του, ότι τέτοιου είδους
ζημιές όπως οι ανωτέρω δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. και για να
αποζημιωθούν μέσω Κρατικού Προϋπολογισμού πρέπει να πληρούνται οι ανωτέρω
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προϋποθέσεις για ένταξη τους σε πρόγραμμα ΚΟΕ κατόπιν τεκμηρίωσης από επιστημονική
επιτροπή.

Συμπερασματικά σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο
μελετώντας τα αιτήματα των παραγωγών, φορέων εκπροσώπων, τοπικών αρχόντων , 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.
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