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1. Συμφώνως πρός την μέχρι τοϋδε ίσχύουσχν νομοθε
σίαν τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών ’Ασφαλίσεων ό ’Οργα
νισμός ούτος καλύπτει άσφχλιστικώς μόνον τούς κινδύνους 
τής γεωργικής παραγωγής καί οχι ;:χί τούς κινδύνους τοϋ 
φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου καί μόνον διά ζημίας προκχ- 
λουμένας έκ χχλάζης ή παγετού. "Αν κατά την πρώτην 
φάσιν τής εφαρμογής τής άσφαλίσεως τής γεωργικής παρα
γωγής ήτο άνάγκη ή άσφαλιστική κάλυψις να προχωρή 
συντηρητικώς καί στχδιακώς άνιχνεύουσα πειραματικώς 
τα αποτελέσματα εκ τών λαμβχνομένων μέτρων καί άπο- 
φεύγουσα επικινδύνους δημοσιονομικάς διαταραχάς, ήδη 
ή επιτυχής μέχρι τοϋδε εφαρμογή τοϋ θεσμοϋ άποδεικνύει 
ότι ύπερπηδήθη ή πρώτη δύσκολος φάσις καί ότι είναι 
δυνατόν νά χωρήσωμεν θαρρχλεώτερον εις τήν έπέκτασιν 
τής άσφαλίσεως τής άγροτικής παραγωγής καί κατ’ άλλων 
κινδύνων, ως επίσης καί εις τήν βελτίωσιν τών παρεχόμενων 
άποζημιώσεων. ’Εάν έπιθυμώμεν νά ένθαρρύνωμεν πράγματι 
τήν άνάπτυξ'.ν τής άγροτικής παραγωγής καί τήν στροφήν 
της εις τούς επιθυμητούς τομείς ιδιαιτέρως μετά τήν προσ- 
δοκωμένην ένταξίν μας εις τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν 
Κοινότητα καί νά διευκολύνωμεν τήν διαμόρφωσήν συνθηκών 
άσφαλείας εις τάς άγοοτι.άς περιοχής καί επομένως όρων 
διατηρήσεως έκεϊ τοϋ άγροτικοϋ —ληθυσμοΰ, εχομεν ύπο- 
χρέωσιν νά προχωρήσωμεν είς τήν λήξιν τών προτεινομένων 
μέτρων.

Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου προβλέπεται α) ή 
κάλυψις τών ζημιών όχι μόνον τής παραγωγής, άλλα καί 
τοϋ φυτικοϋ κεφαλαίου, διά τό όποιον προηγουμένως ου- 
δεμία πρόβλεψις υπήρχε, β) ή έπέκτασις τής άσφαλίσεως 
κατά τών κινδύνων έξ εκτάκτων θεομηνιών καί εΐδικώτερον 
εξ άνεμοθυελλών, βροχοπτώσεων καί πλημμυρών, γ) ή 
εισαγωγή τής άσφαλίσεως τοϋ κτηνοτροφικοϋ κεφαλαίου 
κατά τών κινδύνων έκ κεραυνών, δ) ή καταβαλλομένη άπο- 
ζημίωσις αυξάνεται καί διαφοροποιείται κατά τοιοϋτον 
τρόπον ώστε νά δίδεται ύψηλότερον ποσοστόν άποζημιώ- 
σεως είς περιπτώσεις ζημιών προγραμμχτιζομένων επιθυ
μητών καλλιεργειών ή όμχ .ικών καλλιεργειών καί ταυτο- 
χρόνως χωρίζεται μικρότερον ποσοστόν ζημίας ώς προ- 
υπόθεσις διά τήν ίδρυσιν δικαιώματος άποζημιώσεως, ε) 
είς τάς περιπτώσεις καλλιεργειών τών όποιων ή διατήρησις 
θεωρείται σκόπιμος αυξάνεται κατά μικρόν ποσοστόν ή 
καταβαλ-λομένη άποζημίωσις καί περιορίζεται τό ποσοστόν 
τής ζημίας πέραν τοϋ οποίου θεμελιοϋτχι δικαίωμα άποζη
μιώσεως, στ) διά καλλιέργειας τών οποίων άποφασίζεται 
άρμοδίως ή άντικατάστασις δι’ άλλ.ων περισσοτέρων άπο- 
δοτικών καθορίζεται άνώτατον χρονικόν όριον κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ όποιου θά παρέχεται ή άσφαλιστική προστα
σία. Μετά τήν πάροδον τοϋ τασσόμενου χρονικοϋ ορίου ή 
άσφάλασις θά διακόπτεται.

2. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 1390/1973 προεβλέπετο 
ότι ήτο δυνατόν \ά διατίθεται κατ’ έτος ύπό τοϋ ΟΓΑ ποσο
στόν μέχρι 10 % έκ τοϋ προκύπτοντος κατά τό αμέσως 
προηγούμενον ημερολογιακόν έτος πλεονάσματος είς τόν 
λογαριασμόν τοϋ κλ.άδου άσφαλίσεως γεωργικής παραγωγής 
τοϋ ΟΓΑ διά τήν λήψιν προληπτικών μέτρων ή τήν διενέρ
γειαν ερευνών πρός προστασίαν καί διασφάλισιν τής γεωρ
γικής παραγωγής έκ καιρικών αντιξοοτήτων, ώς καί έκ 
φυτασθενειών ή εντομολογικών προσβολών έπιδημικής 
μορφής. Τό μέτρον όμως τοϋτον ήτο δυνητικόν καί μέχρι 
τοϋδε ούδέποτε έφηρμόσθη. Είναι χρήσιμον τό μέτρον νά 
καταστή υποχρεωτικόν πράγμα τό όποιον έπιτρέπουν τά 
οικονομικά τοϋ ΟΓΑ. Είς τάς περισσοτέρας χώρας σήμερον 
λαμβάνονται μέτρα ένεργοΰ προστασίας τής γεωργικής παρα
γωγής κατά τών φυσικών κινδύνων καί τίθενται είς έφαρ-
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μογήν τεχνικαί μέθοδοι, ώς είναι οΐ άντιχχλαζικοί πύραυλοι, 
τά ελικόπτερα ή άεροπλάνα διχλ,ύσεως χαλαζοφόρων νεφών, 
ή χρησιμοποίησις άντιχαλαζικών δικτύων, συστημάτων άντι- 
παγετικής προστασίας κλπ. Είναι αύτονόητον ότι ή έφαρ- 
μογή παρομοίων_μέτρων θά περιορίση τήν καταβολήν άπο
ζημιώσεων τής γεωργικής παραγωγής έκ παγετών καί 
χαλάζης, ή οποία σήμερον μετά τών λοιπών δαπανών υπερ
βαίνει τό 1 δισ. δρχ.

3. Είναι γνωστόν ότι τό νομοθετικόν διάταγμα 1390/1973 
προέβλεπε τήν εισαγωγήν προαιρετικής άσφαλίσεως τής 
γεωργικής παραγωγής ένχντίον ώρισμένων άλλων κινδύνων 
καθώς έπίσης καί διά ζημίαν μικροτέρχν τής άποτελούσης 
προϋπόθεσιν τής άποζημιώσεως. Τό έν λ,όγω Ν.Δ. προέ- 
βλ,επεν ότι ή μορφή χύτή τής άσφαλίσεως θά έτίθετο είς 
έφαρμογήν διά κανονισμού έκδιδομένου παρά τών άρμοδίων 
υπουργών. ' Η διάτχξις αΰτη ουδέποτε έτέθη είς έφαρμογήν. 
Διά τής ύποβαλλομένης προτάσεως νόμου προβλέπεται ή 
έντός τριών μηνών άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος έφχρμογή 
τοϋ θεσμοϋ τής προαιρετικής άσφαλίσεως.

4. Τέλος, είναι γνωστόν ότι κατά τήν έκτίμησιν τών ζη
μιών άνέκυψαν διαφωνίαι μεταξύ παραγωγών καί τοϋ ΟΓΑ, 
αί όποϊαι προεκά/ίεσχν τήν δυσπιστίαν τών ήσφχλ,ισμένων 
παραγωγών πρός τόν ’Οργανισμόν χωρίς τελικώς ό ’Ορ
γανισμός νά άποφύγη τήν καταβολήν τών δικαίων άποζη-

- μιώσεων. Τήν δυσπιστίαν -τών ήσφχλ,ισμένων προεκάλ,ει 
ό τρόπος κατά τόν όποιον όρίζετο ότι θά έπραγματοποιείτο 
ή έκτίμησις ή ή έπανεκτίμησις τών ζημιών. Κατά τόν κα
νονισμόν τοϋ ΟΓΑ ή έκτίμησις αΰτη γίνεται μόνον παρ’ 
έκτιμητοϋ όριζομένου ύπό τοϋ ΟΓΑ. Κατά τήν έκτίμησιν 
δύναται νά παρίσταται καί έκπρόσωπος τοϋ ήσφαλισμένου. 
Ή έν λόγω διάτχξις τροποποιείται διά τοϋ παρόντος προ- 
τεινομένου σχεδίου, κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε ό έκτιμητής 
νά ενεργή τήν έκτίμησιν μέ τήν υποχρεωτικήν παρουσίαν 
τοϋ ήσφαλισμένου ή έκπροσώπου του είς τρόπον ώστε νά 
περιορίζωνται είς τό έλάχιστον αί άμφισβητήσεις καί ταυ
τοχρόνους νά παρέχεται είς τόν παραγωγήν ή δυνατότης 
άναπτύξεως τών άπόψεών του.

5. Έκ τών προτεινομένων μεταβολών τοϋ καθεστώτος 
τής άσφαλίσεως προβλέπεται ότι ή συνολική έπιβάρυνσις 
τοϋ λογαριασμού τής γεωργικής άσφαλίσεως δεν πρόκειται 
νά ύπερβή τά 350 - 400 έκ. δρχ. έτησίως περιλαμβανομένων 
καί τών προσθέτων διοικητικών δαπανών. Πράγματι ή 
συνολική άξια τής προστατευομένης παραγωγής άνέρχεται 
περίπου είς 90 δισ. δρχ. αί δέ περιπτώσεις πραγματώσεως 
τών κινδύνων άνεμοθυελλ.ών, βροχοπτώσεων, πλημμυρών, 
δεν πρόκειται νά ύπερβοΰν συνολ.ικόν ποσόν ζημίας 900 
έκατ. δρχ. ’Επί τή βάσει τών καλ,υπτομένων ποσοστών καί 
τής ίσχυούσης κλίμακος άποζημιώσεως υπολογίζεται ότι 
έκ τής έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως είς τάς έν λόγω ζημίας 
τά άπαιτηθησόμενα κεφάλ.αια πρός άποζημίωσιν δεν θά 
ύπερβοΰν τά 250 έκ. δρχ. Είς τό ποσόν τούτο δέον νά προσ- 
τεθή ποσόν 100 έκ. δρχ. διά τήν χύξησιν τών ποσοστών άπο
ζημιώσεως καί ποσόν 30 “ρίπου έκ. δρχ. γιά τήν αΰξησιν 
τών διοικητικών έξόδων.

Δέον νά σημειωθή ότι λήψις μέτρων προληπτικής προ
στασίας τής καταστροφής θά περιορίση είς τό έλάχιστον τάς 
έν λόγω ύποχρεώσεις τοϋ ΟΓΑ. Τό ποσόν τοΰτο δύναται 
διά συστηματικών προσπαθειών νά έξοικονομηθή ήδη άπό 
τόν ΟΓΑ. Είς ήν περίπτωσιν ήθελον προκόψει δυσχέρειαι 
έξοικονομήσεως ποσού, τούτο θά ήδύνατο νά είσπραχθή 
διά τής έπιμελεστέρχς συγκεντρώσεως τών έσόδων τοϋ 2 % 
έπί τής διακινουμένης γεωργικής παραγωγής. Έν άνάγκη 
μία έλαχίστη αΰξησις τοϋ ποσοϋ τούτου άπό 2 % είς 2,2 % 
θά έπέτρεπε τήν άντιμετώπισιν όλων τών ένδεχομένων δαπα
νών, ένώ ταυτοχρόνως θά έδημιουργοϋντο προϋποθέσεις 
άσφαλείας καί βεβαιότητος είς τάς άγροτικάς περιοχές, 
αΰξησις τοϋ γεωργικού εισοδήματος, περιορισμός άλλης 
μορφής δαπανών olat ή αναστολή είσπράξεως χρεών, ή 
άπώλεια τόκων καί άπόσβεσις δανείων τής ’Αγροτικής Τρα- 
πέζης.



Τοιαύτη τυγχάνει ή προτεινομένη διά τοϋ παρόντος σχε
δίου νόμου τροποποιησις τοϋ ασφαλιστικού καθεστώτος της 
γεωργικής πολιτικής, ή οποία θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι 
θά τύχη τής γενιιής επιδοκιμασίας τοϋ Σώματος.

Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1977 
Ό προτείνων βουλευτής

Α?. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΓ-ΟΥΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως γεωργικής παραγωγής

καί άλλων τινών διατάξεων.

Άρθρον 1.
TÔ άρθρον 8 τοϋ Ν. 4169/13.5.1961 αντικαθίσταται ώς 

έζ7'ς : ,«1. 'Υπό τοϋ κλάδου άσφαλίσεως γεωργικής παραγωγής 
παρέχεται χρηματική άποζημίωσις είς τούς ίδιοκτήτας 
τούς όντας καί εκμεταλλευτές ή άλλως, είς τούς έκμεταλ- 
λευτάς άγροτικών επιχειρήσεων πρύς άποκατάστασιν τής 
αμέσου ζημίας, ήν ύπέστησαν εις τύ ύπό την συνήθη πο
ρείαν των πραγμάτων προσδοκώμενον εισόδημά των, ή εις 
τύ φυτικόν κεφάλ.αιόν των/- σϋνεπείά χάλάζης ή παγέτοΰ ή 
θυελλών, ή βροχοπτώσεων, ή πλημμυρών.

2. Ωσαύτως χρηματική άποζημίωσις καταβάλλεται είς 
πρόσωπα τής παραγράφου 1 διά τήν περίπτωσιν άμέσων 
ζημιών τοϋ ζωικοϋ κεφαλαίου, προκαλ υμένων έκ κεραυ
νών.

3. Προκειμένου περί καλλιεργειών, τήν ένθάρρυνσιν τών 
οποίων επιδιώκει ή οικονομική πολιτική, καθύριζομένων 
καθ’ έκαστον έτος δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Γεωργίας, 
περί ή προγραμματισμένων ομαδικών καλλιεργειών ή 
περί καλλιεργειών είς χώρας αναδασμού, προϋπόθεσις τοϋ 
δικαιώματος άποζημιώσεως είναι ή ζημία νά μή είναι μι- 
κροτέρα τοϋ 10 % τής αξίας τής παραγωγής ή τοϋ κεφα
λαίου. Έάν ή ζημία ύπερβαίνη το ποσοστό τοΰτο, καταβάλ
λεται άποζημίωσις μή δυναμένη νά ύπερβή τύ 85 % τής 
συνολικής ζημίας.

Προκειμένου περί καλλιεργειών, τών όποιων ή διατήρησις 
κρίνεται σκόπιμος, προϋπόθεσις δικαιώματος άποζημιώ
σεως είναι ή ζημία νά μή είναι μικροτέρα τοϋ 15 % τοϋ 
συνόλ.ου τής άξίας τής παραγωγής ή τοϋ κεφαλαίου. Έάν 
ή ζημία ύπερβαίνη τύ ποσοστόν τοΰτο, καταβάλλεται άπο- 
ζημίωσις, μή δυναμένη νά ύπερβή τύ 80 % τής συνολικής 
ζημίας.

Προκειμένου τέλ.ος περί καλλ.ιεργειών, τών οποίων άπο- 
φασίζεται ή άνττκατάσασις δι’ άλλ,ων, ή ασφαλιστική κά- 
λυψις διά τούς εν τή παραγράφω 1 κινδύνους καί ή κατα
βολή τών αποζημιώσεων ισχύει μόνον έπί χρονικόν διάστημα 
5 έτών, κατά τα είοικώτερα δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ 
Γεωργίας καθοριζόμενα.

4. Διά Κανονισμού θέλουν καθορισθή είδικώτερον ’ τά 
περί τών άσφαλ.ιζομένων προϊόντων τά τών ύποχρεοόσεων 
τών ιδιοκτητών ή εκμεταλλευτών τών άσφαλ.ιζομένων προϊόν
των έναντι τοϋ ΟΓΑ καί αί συνέπειαι τής μή έκπληρώσεως 
τών υποχρεώσεων τούτων, τά τοϋ ποσοστού μέχρι τοϋ οποίου 
θά γίνεται ή κάλ.υψις τής ζημίας έκ τών έν παραγράφω I τοϋ 
παρόντος άρθρου κινδύνων, ή διαδικασία έξακριβώσεως 
τής ζημίας καί άμφισβητήσεως ταύτης, τά τής καταβολής 
τοϋ άσφαλ.ίσματος έν όλ.ω ή τμηματικώς, ώς καί πάσα έν 
γένει λ.επτομέρεια άφορώσα τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
τοϋ κλ.άδου άσφαλ.ίσεως παραγωγής.

Είς άπάσας τάς περί ών τύ προηγούμενον έδάφιον ρυ
θμίσεις έπιτρέπεται διαφοροποίησις άναλόγως τοϋ προκα- 
λοϋντος τήν ζημίαν κινδύνου, τοϋ ζημιωθέντος προϊόντος 
τοϋ βλαστικοϋ σταδίου τής καλλιέργειας, ώς καί ό καθο
ρισμός τοπικών περιοχών καί χρονικών ορίων έντός τών 
όποιων καλύπτεται ή ζημία.

5. Ή καθυστέρησις καταβολής τής έν άρθρω 10 τοϋ 
παρόντος νόμου εισφοράς ύπό τών ύποχρέων δεν δύναται 
νά έχη ώς συνέπειαν τήν άπώλειαν τής άποζημιώσεως είς 
ποσοστόν πέραν τοϋ ήμίσεος ταύτης.

6. Τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον τοϋ ΟΓΑ δύναται νά 
άποφασίζη περί τής άντασφαλ.ίσεως τών κινδύνων τοϋ κλ.άδου 
άσφαλίσεως παραγωγής είς ίδιωτικάς άσφαλ.ιστικάς έπι- 
χειρήσεις.

7. Οί ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπόμενοι Κανο
νισμοί ώς καί οί Κανονισμοί προαιρετικής άσφαλ.ίσεως 
τής γεωργικής παραγωγής καί τοϋ φυτικού παραγωγικού 
κεφαλ,αίου, έγκρίνονται διά κοινών άποφάσεων τοϋ 'Υπουρ
γών Συντονισμού καί Προγραμματισμού, Γεωργίας καί 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένων διά τής Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως».

"Αρθρον 2.
Τό άρθρον 2 τοϋ Ν.Δ. 1390/1973 τό όποιον προσετέθη 

ώς άρθρ. 8α είς τό Ν. 4169/1961 αντικαθίσταται ώς έξής :
<(1. Διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουργών Συντονισμού 

καί Προγραμματισμού, Γεωργίας καί Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ
νήσεως, λ.αμβανομένων μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ ΟΓΑ, διατίθεται κατ’ έτος ποσόν μέχρι ποσο
στού δέκα έπί τοϊς εκατόν (10 %) έκ τοϋ κατά τό άμέσως 
προηγούμενον ημερολογιακόν έτος προκύπτοντος πλεονά
σματος είς νόν λ.ογαρίασμόν τοϋ Κλ.άδου άσφαλ.ίσεως γεωρ
γικής παραγωγής τοϋ ΟΓΑ, διά τήν λήψιν προληπτικών 
μέτρων ή τήν διενέργειαν έρευνών πρός προστασίαν καί ôta- 
σφάλ.ισιν τής γεωργικής παραγωγής έκ καιρικών άντιξο- 
οτήτων, ώς καί έκ φυτασθενειών ή έντομολ,ογικών προσβο
λών, έπιδημικής μορφής.

2. Διά τών αύτών ώς άνω άποφάσεων ορίζονται έκάστοτε 
τά ειδικά πρόσωπα ή οί φορείς είς οϋς ανατίθεται ή λ.ήψις 
τών μέτρων ή ή διενέργεια τών έρευνών περί ών ή προη- 
γουμένη παράγραφος, αί διατιθέμεναι διά τά λαμβανόμενα 
μέτρα ή τάς έρεύνας πιστώσεις, ώς καί παν έτερον θέμα 
άφορών είς τήν. έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
άρθρου».

"Αρθρον 3.
Αί περί προαιρετικής άσφαλίσεως διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 

1390/(10.5.1973) τίθενται είς έφαρμογήν έντός τριών 
μηνών άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 4.
Ούδεμία έκτίμησις ή έπανεκτίμησις ζημιών, γενομένη 

παρ’ έκτιμητοϋ τοϋ ΟΓΑ, κατά τά ύπό τοϋ κανονισμού τούτου 
οριζόμενα, ισχύει, έφ’ όσον δεν παρίσταται κατά τήν έκτί- 
μησιν ό ήσφαλ.ισμένος ή έκπρόσωπος αύτοϋ ή γεωπόνος 
τοϋ τυχόν συνεταιρισμοϋ, τής παρουσίας τούτου βεβαιου- 
μένης δι’ είδικοϋ έγγράφου.

Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1977 

'Ο Προτείνων Βουλ.ευτής
ΑΘ. ΚΑλΈΑΛΟ Π ΟΥΛΟΣ


