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Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ι. Ανδριανός και
Γ. Μανιάτης, σας πληροφορούµε τα εξής:
Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση που σηµειώθηκε στις 8
Νοεµβρίου του 2017 κυρίως σε εσπεριδοκαλλιέργειες, σε ελαιοκαλλιέργειες αλλά και σε
κηπευτικά στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Άργους Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας
(Π.Ε.) Αργολίδας, σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι
απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. Το έργο των
εκτιµήσεων θα ξεκινήσει αµέσως µετά τη λήξη της 15ήµερης υποβολής των δηλώσεων. Στη
συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων
στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.
Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΕΛ.Γ.Α., λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τις σύγχρονες ανάγκες, καθώς και
την κλιµατική αλλαγή που έχει προκύψει:
 Θα ξεκινήσει άµεσα τις απαιτούµενες διαδικασίες για την επικαιροποίηση της
αναλογιστικής µελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 2014, αλλά και για την εκπόνηση νέων
επιµέρους αναλογιστικών µελετών, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική του
κάλυψη, υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου.
 Θα προχωρήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στον αγροτικό κόσµο. Για τον
σκοπό αυτόν, καλεί τους ασφαλισµένους του, καθώς και τους φορείς, τις οµάδες και τις
οργανώσεις αυτών, να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις για τροποποιήσεις,
βελτιώσεις, συµπληρώσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία του
ως ασφαλιστικού Οργανισµού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα
www.elga.gr, µέχρι το τέλος του 2017.
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