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ΠΡΟΣ: 
Βουλή των Ελλήνων 
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.:  Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ’ αριθ. 6107/28-6-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Δελής και Λ. Στολτίδης, για
τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε τα εξής:

Για  τις  ζημιές  που  προκλήθηκαν  από  την  χαλαζόπτωση  που  σημειώθηκε  τον  Ιούνιο  2022  σε
διάφορες  καλλιέργειες  στην  Π.Ε  Ξάνθης  (κυρίως  σε  ακτινίδια,  κηπευτικά,  σιτηρά,  ηλίανθος,
βαμβάκια,  δενδρώδεις  καλλιέργειες),  διενεργήθηκαν  από  τις  υπηρεσίες  του  ΕΛ.Γ.Α.  οι
απαραίτητες επισημάνσεις για την τεκμηρίωση των ζημιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης
Φυτικής Παραγωγής, έγιναν 31 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 2.190 δηλώσεις ζημίας.
Το έργο των εκτιμήσεων ξεκίνησε, με προτεραιότητα στις καλλιέργειες στο στάδιο της συγκομιδής,
και  αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  εντός  του  φθινοπώρου  2022.  Θα  ακολουθήσει,  κατά  την
προβλεπόμενη διαδικασία, η κοινοποίηση των πορισμάτων και η καταβολή των αποζημιώσεων
στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς μετά την επεξεργασία των στοιχείων ΟΣΔΕ 2022.
Σημειώνεται  ότι  για  την  έγκαιρη  ολοκλήρωση  του  έργου  των  εκτιμήσεων  το  αρμόδιο
υποκατάστημα ΕΛΓΑ ενισχύθηκε με επιπλέον προσωπικό, εποχικό και μόνιμο με μετακίνηση από
άλλα υποκαταστήματα.
Τονίζεται  δε το γεγονός ότι  πλέον η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινά την ίδια χρονιά που
συμβαίνει το ζημιογόνο αίτιο και ολοκληρώνεται το αργότερο αρχές της επόμενης, σε αντίθεση με
την πρακτική προηγούμενων ετών που η καταβολή ολοκληρωνόταν στο τέλος του επομένου έτους,
δηλαδή ως και 17 μήνες αργότερα. Και μάλιστα η αποζημίωση εξοφλείται σε μία δόση σε αντίθεση
με το παρελθόν που εξοφλούνταν σε δύο  και τρεις δόσεις.
Ο υπολογισμός των αποζημιώσεων για τις ζημιές από ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια υπόκειται
στα οριζόμενα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ήτοι το ν. 3877 (ΦΕΚ Α’ 160/20.09.2010) και
τον  Κανονισμό  Ασφάλισης  Φυτικής  Παραγωγής  ΚΥΑ  157502  (ΦΕΚ  Β’  1668/27.07.2011),  όπου
περιγράφεται  ο  τρόπος  υπολογισμού  της  ασφαλιστικής  εισφοράς.  Κάθε  έτος  εκδίδεται
επικαιροποιημένος τιμοκατάλογος ασφάλισης, για τη σύνταξη του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί
τα  δεδομένα της πιο πρόσφατης πενταετίας.
Η  μη  αποζημίωση  του  παραγωγού  στο  100%  οφείλεται  στο  ποσοστό  απαλλαγής  του
ασφαλιζόμενου, το οποίο ενυπάρχει σε κάθε μορφής ασφάλιση και ασφαλιστικό σύστημα.
Πέραν αυτών, η αναμόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος αποτελεί ιεραρχικά υψηλή
προτεραιότητα  της  Κυβέρνησής  μας  και  του  Υπουργείου  μας,  ώστε  αυτό  να  ανταποκρίνεται
επιτυχώς στην κλιματική αλλαγή και να προσφέρει επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις  της  χώρας,  διαδικασία  που  έχει  ήδη  ξεκινήσει  και  άπτεται  τομέων  όπως  η
ψηφιακή εξέλιξη (ήδη έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ «ΕΛ.Γ.Α» και «Κοινωνία
της  Πληροφορίας  Α.Ε.»  για  την  υλοποίηση  του  Έργου  «Ψηφιακή  Εφαρμογή  Εκτιμητικής
Διαδικασίας  ΕΛΓΑ»),  η βελτίωση του τρόπου των εκτιμήσεων,  η βιωσιμότητα του συστήματος
αγροτικής ασφάλισης (με διάφορες μελέτες επ’ αυτού να βρίσκονται σε εξέλιξη), οι εναλλακτικοί
τρόποι ασφάλισης (όπως η προαιρετική και πρόσθετη, κ.α), ενώ  εξετάζεται και η δυνατότητα
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αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η νέα ΚΑΠ (όπως η επιδότηση
ασφαλίστρου και η σύσταση Ταμείων Αλληλοβοήθειας).
Σε ό,τι αφορά την επάρκεια του προσωπικού ανθρώπινου δυναμικού του ΕΛ.Γ.Α., ο Οργανισμός
προβαίνει στις απαραίτητες προσλήψεις εποχικού προσωπικού ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Επιπλέον, η κυβέρνησή μας είναι αυτή που μερίμνησε για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
του ΕΛ.Γ.Α., ενεργοποιώντας για πρώτη φορά από την ψήφισή του το άρθρο 7 του Ν. 3877/2010
και επιχορηγώντας τον Οργανισμό με ποσό που έχει ήδη αγγίξει τα 160 εκ €, φροντίζοντας για την
αποτελεσματικότητα του έργου του ανθρώπινου δυναμικού. 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
παρέχεται  η  δυνατότητα  χρηματοδοτικής  ενίσχυσης  επενδύσεων  σε  προληπτικά  μέτρα  που
σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων φυσικών φαινομένων, καιρικών συνθηκών και
καταστροφικών συμβάντων,  μέσα  από το  σχετικό  Μέτρο 5.1,  του οποίου Ενδιάμεσος  Φορέας
Διαχείρισης  έχει  ορισθεί  ο  ΕΛΓΑ.  Η  μέγιστη  ένταση  ενίσχυσης  για  επενδύσεις  στις  γεωργικές
εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων
Γεωργών στο 100%.
Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό,
προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, την ξηρασία, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές,
καθώς και σε προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.
Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 έχουν πραγματοποιηθεί δύο προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις
πρόληψης  (π.χ.  αντιχαλαζικά  δίκτυα,  ανεμομίκτες  κ.λπ.),  με  δικαιούχους  μεμονωμένους
παραγωγούς, καθώς και συλλογικά σχήματα (ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμοί
κ.λπ.),  με  το  ενδιαφέρον  που  εκδηλώθηκε  να  ανέρχεται  συνολικά  σε  40  εκατ.  ευρώ περίπου
δημόσια δαπάνη.
Ειδικά στο πλαίσιο  της  1ης  Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  εντάχθηκαν  422 αιτήσεις,
συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 5.961.797,26 €.
Στο  πλαίσιο  της  2ης  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  υποβλήθηκαν  συνολικά  1.225
αιτήσεις  στήριξης,  που  τη  δεδομένη  στιγμή  είναι  στο  στάδιο  της  αξιολόγησης.  Παρατηρείται
επομένως  ότι  διπλασιάστηκαν  οι  αιτήσεις  ενδιαφέροντος  εκ  μέρους  των  παραγωγών  για  το
Μέτρο,   γεγονός  που  καταδεικνύει  την  απήχηση  του  Μέτρου  στους  παραγωγούς  όπως
εφαρμόζεται.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου 2021-2022 έχει προβλεφθεί η ενεργοποίηση: 
• του  Μέτρου   5.2  «Επενδύσεις  αποκατάστασης  των  ζημιών  που  προκαλούνται  στο
γεωργικό  κεφάλαιο  (φυτικό,  ζωικό,  και  πάγιο)  από  φυσικά  φαινόμενα,  δυσμενείς  καιρικές
συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» 
• του  σκέλους  των  δημοσίων  επενδύσεων  πρόληψης  του  Μέτρου  5.1,  οι  οποίες
αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο από δυσμενή φυσικά φαινόμενα
και ειδικότερα στη συλλογική, ενεργητική προστασία από χαλάζι με επίγεια μέσα.
Επιπλέον,  στην  πρόταση  του  Στρατηγικού  Σχεδίου  ΚΑΠ  2023-2027,  η  οποία  κατατέθηκε  προς
έγκριση  στην  Ε.Ε.  στο  τέλος  του  2021,  προβλέπονται  δαπάνες  αγοράς  εξοπλισμού  για  δίκτυο
μετεωρολογικών προειδοποιήσεων στην παρέμβαση «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά
στοιχεία,  έρευνα  και  πειραματικές  και  καινοτόμες  μεθόδους  παραγωγής  στα  Επιχειρησιακά
Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
Τέλος, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει τη στήριξή της στον πρωτογενή
κλάδο,  τόσο με τη στρατηγική της πολιτικής της,  αλλά και  με την άμεση και  αποτελεσματική
αντιμετώπιση των συνεπειών κάθε κρίσης που προκύπτει, λαμβάνοντας μέτρα και συντονίζοντας
με το βέλτιστο τρόπο τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου και όπως απαιτείται. 
Από  την  έναρξη  των  αλλεπάλληλων  κρίσεων  που  έχουν  προκύψει  και  έχουν  επηρεάσει  τον
πρωτογενή τομέα, έχει σταθεί αρωγός: 
• Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατ.
€ (Κρατικές Ενισχύσεις, ΠΑΑ, Επιστρεπτέα Προκαταβολή).
• Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης με παρεμβάσεις που άγγιξαν το ύψος
των 370 εκατ. € για την έγκαιρη, έγκυρη και πληρέστερη κάλυψη των ζημιών. 
• Με νομοθετικές παρεμβάσεις για να επιταχύνουμε διαδικασίες άλλοτε χρονοβόρες, να δώσουμε
τη δυνατότητα προκαταβολών και να διευρύνουμε τις αποζημιώσιμες ζημιές. 
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• Για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους παραγωγής: 
 Προέβημεν σε σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες τελικά οδηγούν σε απορρόφηση 80-90% της

αύξησης του κόστους ενέργειας των αγροτικών τιμολογίων.
 Για πρώτη φορά μετά την κατάργησή του το 2016 ενεργοποιείται το μέτρο της επιστροφής

του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης, που για το 2022 έχει προϋπολογιστεί στα 60 εκατ. €. Η
επιστροφή για το πρώτο εξάμηνο 2022 έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο 2022. 

 Διασφαλίστηκε από την ΕΕ η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από την ΚΑΠ για τη στήριξη
αγροτών,  ιδιαίτερα  κτηνοτρόφων,  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  του
πολέμου, συνολικού ύψους 71 εκ €.

 Εξασφαλίσαμε από το αποθεματικό κρίσης που ενεργοποίησε η ΕΕ 26 εκ €
 Ενισχύουμε με πάνω από 50 εκ € τους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές με βάση το 2% του

τζίρου ολόκληρης της χρονιάς 2021, επεκτείνοντας μάλιστα την εφαρμογή του Μέτρου και
στους  επαγγελματίες  αγρότες  που  εγγράφηκαν  στο  Μητρώο  Αγροτών  και  Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων έως τις  30 Ιουνίου 2022 και  όχι  τις  31  Δεκεμβρίου  2021,  όπως ίσχυε
αρχικά

Επιπλέον, λάβαμε σειρά μόνιμων μέτρων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα:
 Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ των λιπασμάτων και ζωοτροφών στο 6%
 Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους

των αγροτικών επιχειρήσεων.
 Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με

συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
 Μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.
 Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα

φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
 Αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.
 Μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων.
 Εξαίρεση  από  την  υποχρέωση  καταβολής  τέλους  επιτηδεύματος  για  τους  αγρότες

κανονικού καθεστώτος.
 Μη  επιβολή  συμπληρωματικού  ΕΝΦΙΑ  στην  αξία  των  αγροτεμαχίων  των  φυσικών

προσώπων, συνεπώς και των αγροτών
 Παρέχουμε προσωρινά ευελιξία ως προς τις απαιτήσεις για εισαγωγές ζωοτροφών. 
 Ενεργοποιήσαμε, νωρίτερα φέτος, στις 8.2.2022, την κάρτα του αγρότη, σε συνεργασία με

την  Τράπεζα  Πειραιώς.  Σημειώνουμε  ότι  τα  δύο προηγούμενα  χρόνια  (2020  και  2021)
είχαν  ληφθεί  ανάλογες  πρωτοβουλίες  για  τη  διευκόλυνση  των  παραγωγών,  σε
μεταγενέστερες όμως ημερομηνίες, 30.3.2020 και 18.3.2021 αντίστοιχα.

Τέλος, με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το ΠΑΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, το
Ταμείο Μικρών Δανείων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και
ελπιδοφόρο  πλαίσιο  επενδύσεων  στον  πρωτογενή  τομέα  και  τη  μεταποίηση  των  προϊόντων,
πλαισιώνοντας το σύνολο της αγροτικής οικονομίας.
Αρμόδιο να απαντήσει για τα θέματα που το αφορούν είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
1.Βουλευτή κ. Γ. Δελή
2.Βουλευτή κ. Λ. Στολτίδη
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