
Έπί τής Προτάσεως Νόμου «Γιά την παροχή χρηματικής
άποζημιώσεως στους αγρότες των οποίων ή γεωργική
παραγωγή καί τό φυτικό κεφάλαιο κατεστράψη άπό τον
παγετό τοϋ ’Ιανουάριου 1979».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Οί εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες-χιονοπτώσεις 
παγετός-ειχαν σαν άποτέλεσμα τήν πλήρη καί ολοσχερή 
καταστροφή τής γεωργικής παραγωγής καί σε πολλά μέρη 
τής χώρας τήν καταστροφή καί τοϋ φυτικοϋ κεφαλαίου 
κατά ποσοστόν 100 %.

Οΐ άγρότες των περισσοτέρων περιοχών τής χώρας μας 
έχουν περιέλθει σέ άπόγνωση, ιδίως εκείνοι των οποίων 
τό φυτικό κεφάλαιο έχει λόγω τοϋ παγετοΰ, κατά τις εν
δείξεις, καταστραφή όλοσχερώς, έχουν δέ άνάγκη άμεσης 
οικονομικής συμπαράστασης άπό τό Κράτος γιά νά άντα- 
πεξέλθουν στις άνάγκες τους άλλά καί νά προγραμματίσουν 
τις άπαραίτητες αλλαγές γιά τήν άντικατάσταση τοϋ φυ- 
τικοϋ τους κεφαλαίου.

Είναι γεγονός ότι ή Κυβέρνηση έκοινοποίησε κατά υπο
δειγματικό τρόπο, όλες τις 'Υπηρεσίες, πλήν όμως οί κεί
μενες- διατάξεις τής νομοθεσίας γιά τον ΟΓΑ δέν επιτρέ
πουν επίσπευση διαδικασιών, κατάργηση τής γραφειοκρα
τίας καί άμεση καταβολή τής άποζημιώσεως. Γι’ αυτό 
τό λόγο μέ τήν παροϋσα Πρόταση Νόμου επιδιώκεται : 
ή αντιμετώπιση τής καταστροφής πού προκλήθηκε μόνο 
άπό τόν παγετό τοϋ ’Ιανουάριου 1979.

Ή αναγνώριση τής ζημιάς στή γεωργική παραγωγή 
κατά 100 % χωρίς νά ίσχύη ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ 
Ν. 4169/1961 ώς ισχύει σήμερα.

'Η αποζημίωση γιά τήν γεωργική παραγωγή νά υπο
λογίζεται σέ συνάρτηση τοϋ μέσου όρου τών 3 τελευταίων 
ετών τής στήν πληγεΐσα περιοχή ή τόν Νομό ποσοτικής 
παραγωγής κάθε μιας καλλιέργειας καί τής κατά τόν κανο
νισμό τοϋ ΟΓΑ καθοριζομένης τιμής τών προϊόντων ή τής 
μέσης αγοραίας τιμής αυτών στήν πληγεΐσα περιοχή.

Ή αποζημίωση γιά τό φυτικό κεφάλαιο νά γίνη μέ 
βάση τά ίσχύοντα κατά τήν νομοθεσία τοϋ ΟΓΑ καί τοϋ 
κανονισμοϋ αύτοϋ, μέ μόνη διαφορά ότι προβλέπεται εκ
τίμηση τής ζημιάς άπό κοινοΰ άπό τόν γεωπόνο καί εκ
πρόσωπο τών παραγωγών.

Σέ περίπτωση πού οί άγρότες έπιθυμοϋν έκρίζωση καί 
άλλαγή τών δενδροκαλλιεργειών τους, ιδίως τών έσπερι- 
δοειδών, νά χορηγήται σέ αυτούς άπό τήν ΑΤΕ άτοκο 
δάνειο γιά τήν άντικατάσταση τοϋ φυτικού κεφαλαίου.

Έν Άθήναις τη 30 ’Ιανουάριου 1979 

• 'Ο προτείνων βουλευτής
ΚΏΣΤΗΣ Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Γιά τήν παροχή χρηματικής άποζημιώσεως στούς άγρότες 

τών οποίων ή γεωργική παρατώ-,ή καί τό φυτικό κεφά
λαιο κατεστράψη άπό τόν παγετό τοϋ ’Ιανουάριου 1979.

Άρθρου 1.

1. Άπό τόν Κλάδο Άσφαλίσεως τής Γεωργικής Παρα
γωγής τοϋ ΟΓΑ, παρέχεται μία μόνο φορά, καί γιά τήν 
άντιμετώπιση τών ζημιών πού προκλήθηκαν άπό τόν πα
γετό τοϋ ’Ιανουάριου 1979 καί μόνον άπ’ αύτόν, στά 
πρόσωπα πού άναφέρονται στήν παρ. 1 τοϋ άρθρ. 8 τοϋ 
Ν. 4169/1961, χρηματική άποζημίωση.

2. Γιά τόν υπολογισμό τής ζημιάς τής γεωργικής παρα
γωγής δέν θά άκολουθηθή καμιά άπό τις ίσχύουσες διαδι
κασίες όπως προβλέπεται άπό τήν Νομοθεσία τοϋ ΟΓΑ 
καί είδικώτερα δέν θά ληφθή ύπ’ όψη ή παρ. 2 τοϋ άρθρ. 8 
τοϋ Ν. 4169/1961, άναγνωριζομένης τής ζημιάς τής γεωρ
γικής παραγωγής σάν ολικής, δηλαδή σάν ζημιά τοϋ 100 % 
τής παραγωγής.

3. 'Η καταβλητέα γιά τά ζημιωθέντα προϊόντα άποζη
μίωση θά υπολογίζεται σέ συνάρτηση τοϋ μέσου όρου τών 
3 τελευταίων ετών τής, στήν πληγεΐσα περιοχή ή τόν νομό 
ποσοτικής παραγωγής κάθε μιάς καλλιέργειας καί τής 
κατά τόν κανονισμό τοϋ ΟΓΑ καθοριζόμενης τιμής τών 
προϊόντων. Σέ περίπτωση πού δέν προβλέπεται τιμή λαμ- 
βανεται ύπ’ όψη ή μέση άγοραία τιμή τοϋ προϊόντος στήν 
πληγεΐσα περιοχή.

4. Ή καταβολή τής άποζημιώσεως τής γεωργικής παρα
γωγής θά γίνη οπωσδήποτε εντός διμήνου άπό τής δημο- 
σιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου.

Άρθρον 2.

1. Ή άποζημίωση γιά τό φυτικό κεφάλαιο θά γίνη μέ 
βάση τά ίσχύοντα κατά τήν νομοθεσία τοϋ ΟΓΑ καί τοϋ 
κανονισμού αύτοϋ.

2. ’Ιδιαίτερα γι’ αύτή τήν περίπτωση καί άντίθετα μέ 
ότι προβλέπεται μέχρι σήμερα, στην εκτίμηση τής ζημιάς 
τοϋ φυτικού κεφαλαίου θά μετέχη κατά περίπτωση καί εκ
πρόσωπος τών παραγωγών, οριζόμενος κατά περιοχάς άπ’ 
αύτούς.

·. , Άρθρον 3. *
1. Σέ περίπτωση πού ή καταστροφή τών δενδροκαλλιερ- 

γειών, φυτικού κεφαλαίου, ύπερβαίνει σέ ποσοστό τό 60 % 
οί άγρότες πού έπιθυμοϋν, δικαιούνται νά προβαίνουν σέ 
έκρίζωση αυτών, χορηγείται δέ σ’ αύτούς άπό τήν ΑΤΕ 
άτοκο δάνειο διάρκειας δέκα έτών γιά τήν άλλαγή καί άντι- 
κατάσταση- τοϋ φυτικού κεφαλαίου.

• . - " -τ /· Άρθρον 4. V - ·
Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχίζει άπό τήν δημοσίευσή 

του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

’Εν Άθήναις τή 30 Ίανουαρίου 1979 
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