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«Ζηµιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες της Π.Ε. Αργολίδας»
Η Ερώτηση 1319/20-11-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση που σηµειώθηκε στις 16
Νοεµβρίου του 2017 σε διάφορες καλλιέργειες (καλλιέργειες κηπευτικών, δενδρώδεις
καλλιέργειες κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή Ιρίων Ναυπλίου, σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν
από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και
υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη
συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων
στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους, παραγωγούς.
Επισηµαίνεται ότι, οι εκτιµήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής
Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να
είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών.
Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνονται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική
ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, η οποία προκαλείται
από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων
προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού, καθώς
και η υπολειµµατική αξία.
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι, επιδίωξη του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία
των εκτιµήσεων, σε συνδυασµό µε την έγκαιρη διενέργειά τους, σε επίκαιρο για κάθε
καλλιέργεια χρόνο, από έµπειρο γεωτεχνικό προσωπικό. Ως εκ τούτου, ο ΕΛ.Γ.Α., για την
έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, έχει προβεί στη στελέχωση των
Υποκαταστηµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και του Υποκαταστήµατος Τρίπολης, µε
εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό έως οκτάµηνης απασχόλησης (200 γεωτεχνικοί), σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία. Παράλληλα έχει εγκριθεί η πρόσληψη επιπλέον 150 γεωτεχνικών
(µέσω ΑΣΕΠ), για το εκτιµητικό έργο και οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.
Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας από την πλευρά των
παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό της
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν
στη διαµόρφωση της τελικής ζηµιάς.

ΕΚ\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 1319 Ζηµιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες στην Π.Ε. Αργολίδας.doc

-2Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων που δίδονται 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.
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται
και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, πολλές φορές, εφόσον είναι εφικτό, ο
Οργανισµός καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος
από τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου
ΟΣ∆Ε, όπως προαναφέρθηκε. Πρέπει να τονιστεί ότι, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι
εκκαθαρίσεις των ζηµιών γίνονται µε ταχύτερους ρυθµούς.
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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