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ΘΕΜΑ:              «Ζηµιές από φυτοπαθολογικές προσβολές και ανοµβρία σε 

ελαιοκαλλιέργειες των Π.Ε. Αχαΐας, Λευκάδας και Άρτας, καθώς και 
στην Ήπειρο» 

 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  4308/14-12-2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Στύλιος, 
Α. Κατσανιώτης και Α. Καββαδάς, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις άµεσες ζηµιές που προξενήθηκαν το έτος 2017 στις καλλιέργειες 
(δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή των 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Αχαΐας, Λευκάδας και Άρτας, καθώς και στην 
Ήπειρο, από διάφορα καλυπτόµενα ασφαλιστικά ζηµιογόνα αίτια (βροχοπτώσεις, 
ανεµοθύελλες, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.), σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει ολοκληρώσει 
την καταβολή των αποζηµιώσεων ύψους 9.800.000 € περίπου στους δικαιούχους, 
ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.  
 
Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν το έτος 2018 και µέχρι σήµερα στις 
ανωτέρω περιοχές από καλυπτόµενα ασφαλιστικά ζηµιογόνα αίτια, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι το έργο των 
εκτιµήσεων για πολλές ζηµιές έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναµένεται σύντοµα η 
ολοκλήρωση του έργου των εκτιµήσεων και για τις υπόλοιπες ζηµιές. Στη συνέχεια, 
θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων 
στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.  
 

 

Σελίδες απάντησης: 4 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., 
σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την 
κείµενη νοµοθεσία ως εξής: 

 Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες 
επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. 

 Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις. 

 Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο 
αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου 
χρόνου. 

 Κοινοποιούνται τα πορίσµατα. 

 Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν 
υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον 
ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισµός 
καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από 
τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 
αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι 
εκκαθαρίσεις των ζηµιών πραγµατοποιούνται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 
 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010 (Α΄160) «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 ο «Κανονισµός Ασφάλισης 
Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.», όπως ισχύει σήµερα. 
 
Ως εκ τούτου, ο παραγωγός, µε τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και την 
καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α., ασφαλίζει τις 
καλλιέργειές του για τους συγκεκριµένους κινδύνους που προαναφέρθηκαν. 
Εποµένως, του καταβάλλονται και οι σχετικές αποζηµιώσεις για τυχόν ζηµιές που 
έπληξαν τις καλλιέργειές του από τους εν λόγω κινδύνους. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρεται ότι από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν 
από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. στις ανωτέρω περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι 
ελαιοκαλλιέργειες, διαπιστώθηκαν και ζηµιές από αίτια µη καλυπτόµενα από τον 
Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.  
 
Συγκεκριµένα, στις ανωτέρω καλλιέργειες παρατηρήθηκαν φυτοπαθολογικές 
προσβολές (δάκος και µύκητες-κυρίως γλοιοσπόριο), καθώς και µειωµένη 
παραγωγή λόγω ανοµβρίας, αίτια τα οποία, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.   
 
Για την ένταξη τέτοιων ζηµιών σε πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων 
(ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών 
Κατευθυντήριων Γραµµών για τη γεωργία και δασοκοµία.  
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Ένας εκ των βασικών όρων είναι η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά 
είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, 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) τον επόµενο χρόνο της συγκοµιδής και δίδονται 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και, βεβαίως, όσον 
αφορά στις ασθένειες, να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα 
αντιµετώπισης της προσβολής και, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τόσο της 
δακοπροσβολής όσο και των µυκητολογικών προσβολών. 
 
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 Ασφάλισης 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.  
 
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α., 
η οποία παραµένει ως έχει, έχει θεσπιστεί η πρόσθετη ασφάλιση (ν. 3877/2010) για 
όσους επιθυµούν αυξηµένη προστασία, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για 
κινδύνους που δεν περιλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους 
του ΕΛ.Γ.Α. 
 
Όλες οι ως άνω διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωσή τους, όπως 
ορίζεται ανωτέρω, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές. 
 
Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας και την 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, προγραµµατίζει την 
υλοποίηση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και την εκπόνηση των Μελετών τους. Τα εν 
λόγω έργα αφορούν, κυρίως, στην ταµίευση των επιφανειακών απορροών, αλλά και 
στη βελτίωση υφιστάµενων εγγειοβελτιωτικών υποδοµών και χρηµατοδοτούνται από 
Κοινοτικούς ή και Εθνικούς Πόρους. 
 
Ειδικά για την Π.Ε. Άρτας, αναφέρεται ότι µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 ολοκληρώθηκαν τα έργα µε τίτλους «Επένδυση 
διώρυγας ∆1 και ∆06 Ζώνης Λούρου» και «Επένδυση διώρυγας ∆0 Ζώνης Λούρου».  
 
Επίσης, από Εθνικούς Πόρους του ΥΠΑΑΤ (µέσω της ΣΑΜ 081) έχουν εκπονηθεί η 
«Αναγνωριστική και Οριστικές µελέτες φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών Ν. Άρτας» και 
οι οριστικές µελέτες για τις θέσεις «Πέρα Νεβρόπολη», «Λαγκάδια», «Πυργούλια» και 
«Κοµποτίου».  
 
Ως προς την κατασκευή νέων Εγγειοβελτιωτικών Έργων από το ΥΠΑΑΤ, 
επισηµαίνεται ότι, µε δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση της χώρας, το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του ΥΠΑΑΤ: 

 σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισµένους πόρους, οι οποίοι 
αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων 
ετών και 

 σε ό,τι αφορά στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-
2020, µέχρι και τις 30/11/2018, ήταν ανοικτή η πρόσκληση του Μέτρου 4.3.1 
«Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων». Η πρόσκληση αυτή αφορούσε µεγάλα 
εγγειοβελτιωτικά έργα, προϋπολογισµού >2,2 εκατ. € έκαστο. Στο σηµείο αυτό, 
επισηµαίνεται ότι από την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και τους Τοπικούς 
Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων, δεν υποβλήθηκαν αιτήµατα για έργα στην 
περιοχή της Άρτας. 
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Όσον αφορά στη χορήγηση de minimis, επισηµαίνεται ότι η χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) για την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, µέχρι και το έτος 2020, προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό, η 
Ελλάδα για την επταετία 2014-2020 µπορεί να χορηγήσει κρατικές ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας (de minimis), οι οποίες να µην ξεπερνούν το ποσό των 
109.260.000 €. Επισηµαίνεται ότι ένα µεγάλο µέρος του ποσού αυτού έχει, ήδη, 
διατεθεί για την κάλυψη ενισχύσεων που δόθηκαν σε διάφορες κατηγορίες 
παραγωγών που επλήγησαν από ζηµιές (ζηµιές ροδάκινων από το εµπάργκο της 
Ρωσίας, ζηµιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, ασθένειες, ακρίδες 
κ.λπ.). Το ύψος ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 15.000,00 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. 
 
Για το πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis), 
σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1408/2013, απαιτείται: 
α)  η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την αναγνώριση της ανάγκης 

χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης και  
β)  ο υπολογισµός του συνολικού ποσού που θα χορηγηθεί.  
 
Τέλος, αρµόδιο να απαντήσει για τα θέµατα που το αφορούν, είναι το Υπουργείο 
Υποδοµών και Μεταφορών, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε 
αντίγραφο της Ερώτησης. 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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