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ΘΕΜΑ:               «Ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες διαφόρων περιοχών της νήσου Κρήτης 
λόγω παρατεταμένης ανομβρίας και δακοπροσβολής» 

 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση  1587/30-10-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. 
Βαρδάκης και Σ. Αραχωβίτης, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας» (Α΄160) 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 και οι ζημιές από 
αρκούδα, οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη 
συνθήκη RAMSAR, αλλά 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. 
 
Ο παραγωγός με τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/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, σημειώνεται ότι, από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν 
από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού 
τρέχοντος έτους στις ελαιοκαλλιέργειες που συγκεντρώνονται σε διάφορες περιοχές της 
νήσου Κρήτης, διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια μη καλυπτόμενα από τον Κανονισμό 
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν μειωμένη 
παραγωγή λόγω παρατεταμένης ανομβρίας, καθώς και προσβολές από δάκο, αίτια τα 
οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α..     
 
Ωστόσο, οι ανωτέρω ζημιές δύνανται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, οι ζημιές που προξενούνται στις 
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων 
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(θεομηνίες, ακραίες δυσμενείς συνθήκες κ.λπ.), εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται μέσω του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 
Διευκρινίζεται ότι, για να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της 
απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων και στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας. 
 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει: 
α) 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 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το 
επόμενο χρονικό διάστημα της συγκομιδής και δίνονται στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και επιπλέον για τις ζημιές στις καλλιέργειες από 
δακοπροσβολές να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης της 
εν λόγω προσβολής, 
β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η 
απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι 
συνδυασμού πολλών (απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας), 
γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των 
καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και 
δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους. 

 
Αναφέρεται ότι, για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου του προγράμματος θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής, 
επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ την επόμενη χρονιά 
της ζημιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρμόδια 
Υπουργεία και στην ΕΕ προς έγκριση. Στη συνέχεια, ακολουθεί η καταβολή των 
ενισχύσεων στους παραγωγούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Επιπλέον, τονίζεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση 
της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους 
εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την απώλεια 
του γεωργικού τους εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη ζημιά, έτσι 
ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική 
δραστηριότητα. 
 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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