
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου  2020 

 

   Προς τον  κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΘΕΜΑ: «Αποζημιώσεις αγροτών για τις ασφαλιστικά καλυπτόμενες από 

τον ΕΛΓΑ  ζημιές» 

Σύμφωνα με το πνεύμα του Ν.3877/2010, τα έσοδα του Οργανισμού αφορούν 
αποκλειστικά καταβολές αποζημιώσεων και όχι λειτουργικές δαπάνες, καθώς 
προβλέπεται σχετικά ότι: «το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΛ.Γ.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των πραγματοποιηθέντων ετήσιων εσόδων του 
ΕΛ.Γ.Α. που προέρχονται από την εισφορά της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου αυτής». 
 
Παρά την ευτυχή καιρική συγκυρία των πρώτων ετών εφαρμογής του νέου 
ασφαλιστικού πλαισίου, κατά τα οποία έτη δεν συνέβησαν ιδιαίτερα ακραία 
καιρικά φαινόμενα και βοήθησαν στη δημιουργία ενός σημαντικού ταμειακού 
διαθεσίμου, τα τελευταία έτη είχαμε σημαντικές, ασφαλιστικά καλυπτόμενες, 
ζημιές στη φυτική παραγωγή με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ερώτημα εάν 
επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι για την καταβολή του συνόλου των 
αποζημιώσεων στους δικαιούχους.  
 
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον  Ν.3877:  «Το συνολικό ποσό των ετήσιων 
αποζημιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ετήσιων εσόδων του από την 
είσπραξη της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και οποιουδήποτε 
αποθεματικού έχει δημιουργηθεί εξ αυτού του λόγου από προηγούμενες 
χρήσεις». 
 
Επειδή, τα τελευταία έτη, έως και τα δεδομένα για το έτος 2019, οι απαιτήσεις 
για ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές  ήταν αυξημένες, 
 
Επειδή, εκτός από τις ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές, οι επιπτώσεις από 

την κλιματική αλλαγή δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στον κανονισμό του 
ΕΛΓΑ, 
 



Επειδή, από το Νοέμβριο του 2019 έχει σταματήσει η διαδικασία που είχε 
δρομολογηθεί για την σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα εξέταζε την 
οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα 
καιρικά και ασφαλιστικά δεδομένα, 
 
Επειδή, οι αντιφατικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑ&Τ για το 

μέλλον της αγροτικής ασφάλισης  στη χώρα, δημιουργούν ανησυχία και 
ανασφάλεια στους ασφαλισμένους αγρότες, 
 
Επειδή, οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην καταβολή του 35%, παρά τις 

δηλώσεις περί του αντιθέτου, μεγεθύνουν το ήδη από την αρχή της χρονιάς 
άσχημο κλίμα στη γεωργία, 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 
1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα του 

ΕΛ.Γ.Α. (ως άθροισμα των ετήσιων εσόδων του από την είσπραξη 
της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και 
αποθεματικού) για την καταβολή του υπολοίπου 35% των 
αποζημιώσεων; 

 
2. Εάν και εφόσον υπάρχει ταμειακό πρόβλημα όσον αφορά τις 

αποζημιώσεις,  προτίθεται να προχωρήσει στην επιχορήγηση 
των λειτουργικών εξόδων του Οργανισμού, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν.3877/2010, δυνατότητα που ενισχύεται από 
το γεγονός της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια τον Αύγουστο 
του 2018; 
 

3. Γιατί δεν προχώρησε το Δ.Σ του ΕΛΓΑ στην κατακύρωση του 
διαγωνισμού για την αναλογιστική μελέτη, τη στιγμή που είχε 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά ανέβαλε επ΄αόριστον την τελική 
απόφαση; 
 

4. Ποιο είναι τελικά το ακριβές σχέδιο της κυβέρνησης για τις 

γεωργικές ασφαλίσεις στη χώρα; Θα παραμείνει ο αποκλειστικά 

δημόσιος και αλληλέγγυος χαρακτήρας τους ή αυξάνοντας τα 

ασφάλιστρα. προετοιμάζεται το έδαφος για να προσαρμοστεί η 

ασφάλιση της παραγωγής στα μέτρα των ιδιωτών; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) 

Αλεξιάδης Τρύφων 



Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

 Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γεροβασίλη Όλγα 

Γκιόλας Ιωάννης 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια) 

Ζαχαριάδης Κων/νος 

 Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) 

Καφαντάρη Χαρά 

Λάππας Σπυρίδων 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κων/νος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μουζάλας Ιωάννης 

Μπάρκας Κων/νος 

Μπουρνούς Ιωάννης 

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος) 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπαηλιού Γεώργιος 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 



Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γεώργιος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φίλης Νικόλαος 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χαρίτσης Αλέξανδρος 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 
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