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Πρσς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδυόκεται η ανάπτυξη
της ασφάλισης και προστασίας της γεωργικής ταραγωγης.
καθώς-και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτών
ατό φυσικούς κίνδυνους. με τη βοήθεια .ενός νέου θεσμικού
τλ αισίου.
Η προστασία και η εξασφάλιση του εισοδήματος όσων
απασχολούνται με τη γεωργία και ατοζούν ατό αυτή,
επιτυγχάνεται σήμερα, μέσα ατό διάφορους οορείς. 0
U. ι .Λ. είναι ο κύριος φορέας στον τομέα αυτό, τόσο ατό
τλευράς καταβαλλόμενων αποζημιώσεων. (υποχρεωτική
ασφάλιση ζημιών των κινδύνων ταγετού. χαλαζιού, ανεμο
θύελλας και πλημμύρας). όσο και ατό τλευράς ενεργητικής
τροστασίας των καλλιεργειών.
Βόλο ταΐζουν επίσης η Α.Τ.Ε. (προαιρετική ασφάλ.ιση
ζημιών του κινδύνου του χαλαζιού μόνο για το μη καλυττόμενο ατό τον Ο.Γ.Α. ποσοστό ζημιάς και κτηνασφάλειας)
και το Υτουργείο Γεωργίας (οικονομικές ενισχύσεις για
την ατοκατάσταση των ζημιούν και τη συνέχιση της "παρα
γωγικής προσπάθειας των γεωργών του ζημιώθηκαν μετά
ατό έγκριση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου). Η διά
σταση των αρμοδιοτήτων έχει ατοδειχΟεί αρνητική για
μια προγραμματισμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων
του παρουσιάζονται.
Εζ άλλου η συνύπαρξη, στα πλαίσια του Ο.Γ.Α., τόσο
της ασφάλισης γεωρ-yΊκής παραγωγής με κοινωνικούς και
αναττυςιακούς κυρίως στόχους και της κοινωνικής ασφά
λισης των αγροτών (αγροτικές συντάξεις γήρατος, αναπη
ρίας. περίΟχλώης κ.λτ.) δίνει στο θεσμό της ασφάλισης της
παε αγωγής. χαρακτήρα περισσότερο κοινωνικό. Εμποδίζει
δηλαδή την αναπτυξιακή προσπάθεια ασφάλισης και προ
στασίας της γεωργικής παραγωγής και του φυτικού και ζωι
κού κεφαλαίου. Οι δυσκολίες επιτείνονται και από το γεγονός
της εποττείας του Ο.Γ.Α. από το Υπουργείο Υγείας. Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εποπτεία του Υ
πουργείου αυτού καθιστά αναγκαία πρόσθετη εργασία όταν
την προιτοβουλία για τη λήψη μέτρων έχει το Υπουργείο
Γεωργίας, λ.ύγω του αντικειμένου της δραστηριότητας του.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβάλλουν τη δημιουργία
αυτοτελούς Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, στον ο
ποίο θα ενταχθούν όλες οι ασφαλιστικές δραστηριότητες
και ο οποίοι θα υπαχθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Γεωργίας. Με τον τρόπο αυτό :
(α) Επιτυγχάνεται ένας ορθολογικότερος προγραμμα
τισμός της ασφαλιστικής πρακτικής και της ενεργητικής
προστασίας της γεωργικής παραγωγής σε εναρμόνιση με
την αναπτυξιακή πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας.
(β) Διευκολύνεται η επέκταση τη; ασφαλίτης της παρα
γωγής και του φυσικόν και ζωικού κεφαλαίου, μια που ο
αρμόδιος φορέαε θα ασχολείται πλέον αποκλειστικά και
μόνο με τη*/ ασφάλιση.
(γ) Παρέχεται η ευχέρεια διενέργειας ερευνών σχετικών
με τους φυσικούς κίνδυνους στη γεωργία και λαμβάνονται
μέτρα αποτελεσματικότερης προστασίας.
Ο δημινυργουμενοε οργανισμός προκειμένου να ανταποκριθεί στο τ.ιοπό του κατά τρόπο εύστοχο και αποτε
λεσματικό. διαθέτει πλήρη αυτονομία διοικητική, οργανω
τική και δημοσιονομική. Θα έχει έτσι σημαντ.κή ευελιξία.
Με τη δημιουργία στα. πλαίσια του οργανισμού μιας
κεντρικής επιτελικής υπηρεσίας, που θα είναι υπεύθυνη
για τη χάραξη της κυβερνητικής ασφαλιστικής πολιτικής
στο γεωργικό χώρο, σε άμεση επαφή με τη γενικότερη ανα
πτυξιακή πολιτική του Γπουργείου Γεωργίας, καθώς επίσης
και περιφερειακού·/ υπηρεσιών με ουσιαστικές αρμοδιότητες,

στα πλαίσια άσκησης .μιας αποκεντρωμένης ποιοτικής, ό
νέος οργανισμός θα εξυπηρετήσει κατά τρόπο πιο αποτελε
σματικό τον Έλληνα αγρότη.
Τ ο εισόδημα του αγρότη υφίσταται περισσότερο από το
εισόδημα οποιουδήποτε άλλου εργαζόμενου τις επιπτώσειε
των καιρικών συνθηκουν. Παραμένει έτσι ο αγρότης σε πολύ
μεγάλο βαθμό εξαρτώμερος από περιστατικά που δεν απο- ρούν να ελεγχθούν ή -να αποτραπούν, ή από τα οποία δεν υ
πάρχει προστασία. Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί άγχος,
ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το μέλλον. Είναι χρέος τη;
πολιτεία; να π;πορίσει κατά το δυνατόν σι; επιπτώσει; της
εξάρτησης αυτής, να εξασφαλίσει στον αγρότη κάποια
βεβαιότητα για την πραγματοποίηση του αναμενόμενου ει
σοδήματος. Οι υπάρχοντες κανονισμοί και οι υπάρχουσες
ρυθμίσεις για την ασφάλιση της παραγωγής, μερικά μόνο
αίρουν την υπάρχουσα ανασφάλεια. Είναι αναγκαία η
επέκτασή τους, ώστε βαθμιαία να καλυφθούν όλοι οι φυσι
κοί κίνδυνοι, όπως είχε προαναγγείλει η κυβέονηση.
Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται γι’ αυτό, η κατ’ αρχήν
υποχρεωτική ασφάλιση των αμέσων ζημιών που προξενούνται στην παραγωγή όλων των συστηματικά καλλιεργουμένων φυτών και στο φυσικό και ζωικό κεφάλαιο, από
το χαλάζι, τον παγετό, την ανεμοθύελλα, το χιόνι, την πλημ
μύρα. τον καύσων.-, την ξηρασία, τις υπερβολικές βροχο-πτώσεις. τις φυτασθένειες. τι; εντομολογικές προσβολές
και τις ζωικές ασθενεί;; επιδημικής μορφής.
Η επέκταση Οα πραγματοποιηθεί βαθμιαία, γιατί συν
δέεται με οργανωτικές και οικονομικές προϋποθέσεις.
-Πρέπει να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι πόροι. Πρέπει
να δημιουργηθεί ένας γρήγορος, αποτελεσματικός και ευέ
λικτος μηχανισμός διαπίστωσης και καταβολής των ζημιών,
συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.
Η δημιουργία του νέου οργανισμού με αποκλειστικό
αντικείμενο την ασφάλιση της παραγωγής, θα συντελέσει
ώστε να υπάρξουν το ταχύτερο δυνατό οι οικονομικές και
οργανωτικές προϋποθέσεις της κάλυψης όλων των ουσικών
κινδύνων στη γεωργία, σίτε, σε επίπεδο προαιρετικής ασφά
λισης, και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τομέα
τη; ενεργητικής προστασίας των κ.αλλιεργειών με το σχε
δίασμά. οργάνωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγρααμάτων πρόληψης ζημιών.
Ειδικότερα στα επιμέρους

άρθρα προβλέπονται τα εξής :

Με το άρθρο 1. ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, το οποίο θα έχει ως επωνυμία «Ελληνικές Γεοιενικές Ασφαλίσει; (ΕΛ.Γ.Λ.)», Οα εδρεύει στην Αθήνα, θα
είναι κοινής ωφελεί*;, θα λειτουργεί για χάρη του γενικού
οικονομικού ενδιαφέροντος και του δημοσίου συμοέροντος
και θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας.
Με το άρθρο 2, ορίζεται ο σκοπός των ΕΑ.Γ.Λ. και η
έννοια της ασφάλισης που θεσπίζεται με τον παρόντα νόμο.
Ο νέος φορέας έχει στόχους αναπτυξιακούς, παραγωγ.κούς
και κοινωνικούς σε αντίθεση με τον Ο.Γ.Α., που δε/ μπό
ρεσε μέχρι σήμερα να παίξει σοβαρό αναπτυξιακό και παρα
γωγικό ρόλο, καθώς και την Α.Τ.Ε. και την Αγροτική
Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων που έχουν καθαρά κερδοσκοπικό
στόχο και σε ορισμένους τομείς ασφάλιση, λειτουργούν
ανταγωνιστικά προς τον Ο.Γ.Α.
.Με το άρθρο 3. ορίζονται τα αντικείμενα ασφάλιση; του
νέου φορέα, που είναι η υποχρεωτική ασφάλιση της γεωργι
κής παραγωγής του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τις
ζημιές που προκαλούν οι φυσικοί κίνδυνοι (παρ. 1, περίτττ.
Α). η προαιρετική ασφάλιση των ζημιών της προηγούμενης
περίπτωσης, για το μη καλυπτόμενο από την υποχρεωτική
ασφάλιση ποσοστό ζημιάς και για κινδύνους που όεν κα/.ύ.πτει η υποχρεωτική ασφάλιση (παρ. 1, περίπτ. Β'), η ενερ
γητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής
παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1554/1985
(ΦΕΚ 97 Α) (παρ. 1, περίπτ. Γ'). Στη συνέχεια παρέ
χεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικό)*/ και

ο
Γεωργίας να καθορίζουν με απόφασή τους τους φυσικούς
κινδύνους που θα υπαχθούν στην υποχρεωτική και προ
αιρετική ασφάλιση και τη σειρά υπαγωγής τους (παρ. 2).
Τέλος με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ.
των ΕΛ.Γ.Α. καθορίζονται για την υποχρεωτική και προ
αιρετική ασφάλιση, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορι
σμοί ασφάλισης, οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και οι
συνέπειες από την μη εκπλήρωσή τους, η απαλλαγή και το
ανώτατο ποσοστό μέχρι το οποίο θα γίνεται η κάλυψη της
ζημιάς, τα ασφάλιστρα που θα καταβάλλονται, η διαδικασία
αναγγελίας, εξακρίβωσης και εκτίμησης της ζημιάς (κατά
κτήμα ή συνολικά κατά είδος καλλιέργειας και ζώνη που
πλήγηκε ή με άλλο τρόπο) και επίλυσης τυχόν αμφισβητή
σεων και τα αρμόδια για το σκοπό αυτό όργανα, ο υπολογι
σμός και η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της απο
ζημίωσης και η έκπτωση από την παροχή και κάθε σχετικό
θέμα που αφορά την εφαρμογή και άσκηση των ασφαλίσεων
αυτών, καθώς και λεπτομέρειες και διαδικασίες για την
εφαρμογή της ενεργητικής προστασίας (παρ. 3).
Με το άρθρο 4, ορίζονται τα νομικά και φυσικά πρόσωπα
που υπάγονται στην ασφάλιση του άρθρου 3.
Με το άρθρο 5, ορίζονται οι πόροι των ΕΛ.Γ.Α., που
είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση της ασφάλισης που
θεσπίζεται με το νομοσχέδιο αυτό.
Με το άρθρο 6. ορίζονται τα όργανα διοίκησης των ΕΛ.Γ.Α.
Με το άρθρο 7, προβλέπεται η σύνθεση και η συγκρότηση
του Δ.Σ. των ΕΛ.Γ.Α.
Με το άρθρο 8, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Με το άρθρο 9, ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.
Με το άρθρο 10, ορίζονται τα προσόντα του Διοικητή
των ΕΛ.Γ.Α. και οι αρμοδιότητες του.
Με το άρθρο 11, ορίζονται τα προσόντα του Υποδιοικητή
των ΕΛ.Γ.Α. και οι αρμοδιότητες του.
Με το άρθρο 12, ρυθμίζεται η αντιμισθία και η ασφάλιση
του Διοικητή και Υποδιοικητή.
Με το άρθρο 13, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη
διαχείριση, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογι
σμού και απολογισμού και προμηθειών των ΕΛ.Γ.Α., κατά
παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού διατάξεων, ορί
ζεται ότι με κανονισμό θα ρυθμισθεί ο τρόπος οικονομικής
διαχείρισης και το λογιστικό σύστημα των ΕΛ.Γ.Α., οι
δαπάνες και ο έ/εγχος αυτών και ο τρόπος διάθεσης των
εσόδων και κερδών τους. Στη. συνέχεια ορίζεται ότι τα έσοδα
των ΕΛ.Γ.Α. κατανέμονται στους κλάδους της αυτόματης
υποχρεωτικής ασφάλισης και προβλέπεται μεταφορά ποσών
από ένα λογαριασμό για την κάλυψη άύλ.ου ελλειμματικού
λογαριασμού.
Επίσης, ορίζεται, ότι οι δαπάνες λειτουργίας και παροχές
των λογαριασμών προαιρετικής ασφάλισης, καλύπτονται με
τα έσοδα που προέρχονται από κάθε μορφής ασφάλιστρα,
ότι από τα καθαρά κέρδη της προαιρετικής ασφάλισης
σχηματίζεται τακτικό και έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο,
που χρησιμοποιείται αντίστοιχα για την εξίσωση του λογα
ριασμού αποτελέσματα χρήσης προαιρετικής ασφάλισης και
για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών κινδύνων. Επίσης
ορίζεται ότι οι δαπάνες για την ενεργητική προστασία,
αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του λογαριασμού υποχρεω
τικής ασφάλισης, καθορίζεται το ύψος επιχορήγησης των
ΕΛ.Γ.Α. για την εφαρμογή της ενεργητικής προστασίας
από συνεταιριστικές οργανώσεις και τέλος ορίζεται το
λογιστικό έτος των ΕΛ.Γ.Α. και ότι κάθε έτος συντάσσεται
ισολογισμός των ΕΛ.Γ.Α. που ελέγχεται από ορκωτούς
λογιστές.
Με το άρθρο 14. ορίζεται ότι η εποπτεία των ΕΛ.Γ.Α.,
ασκείται από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος παρέχει τις
απαραίτητες γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την
πραγματοποίηση των σκοπών του συνιστώμενου φορέα
στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, εγκρίνει και
δημοσιεύει τους κανονισμούς, εγκρίνει τον προϋπολογισμό
και ισολογισμό, καθώς και τις προτάσεις του Δ.Σ. για τις
αποδοχές του προσωπικού.

Με το άρθρο 15, καθορίζεται η διοικητική οργάνωση των
ΕΛ.Γ.Α., η οποία διακρίνεται σε Κεντρική Διοίκηση και
Περιφερειακά Υποκαταστήματα. Στη συνέχεια ορίζεται ότι
η οργανωτική διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών
των ΕΛ.Γ.Α. θα καθορισθεί με κανονισμό, θεσπίζονται υπο
χρεώσεις των Δημοσίων Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και λοι
πών Ν.Π.Δ.Λ. για την παροχή συνδρομής στις ΕΛ.Γ.Α.
και παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης των γραμματέων
των Ο.Τ.Α. και προσώπων που υποδεικνύονται από συνε
ταιριστικές οργανώσεις για την εκτέλεση εργασιών των
ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τους πιο πάνω κανονισμούς.
Με το άρθρο 16, ορίζεται 0Tt το κάθε φύσης προσωπικό
των ΕΛ.Γ.Α., θα προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιω
τικού δικαίου και παρέχεται εξουσιοδότησή για την έκδοση
Κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα
κατάστασης προσωπικού των ΕΛ.Γ.Α.
Στη συνέχεια ορίζεται ότι οι ΕΛ.Γ.Α., θα στελεχωθούν
και από μεταφερόμενους, μετατασσόμενους και αποσπώμενους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α., καθορίζονται οι σχετικές
διαδικασίες και διασφαλίζονται τα κεκτημένα δικαιώματα
των υπαλλήλων αυτών σε ό,τι αφορά τις αποδοχές και την
επικουρική ασφάλιση και παρέχεται εξουσιοδότηση στον
ΕΛ.Γ.Α. να ρυθμίζει προσωρινά θέματα κατάστασης προσωπικού μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός που στην αρχή
αναφέρεται.
Επίσης προβλέπονται περιπτώσεις που θα συνεπικουρούν
τις ΕΛ.Γ.Α. στο έργο τους, αποσπαζόμενοι γεωπόνοι του
Υπουργείου Γεωργίας και γεωπόνοι εκτιμητές του αυτού
Υπουργείου και της ΓΙΛ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
Με το άρθρο 17. επεκτείνονται και στις ΕΛ.Γ.Α. τα προ
νόμια και οι ατέλειες που απολαμβάνουν οι δημόσιες υπηρε
σίες και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Με το άρθρο 1S, ορίζονται οι διατάξεις του Ν. 1554/
19S5 από τις οποίες διέπεται η ενεργητική προστασία και
ο τρόπος εφαρμογής τους.
Με το άρθρο 19. ορίζεται ότι τα στοιχεία «ΕΛ.Γ.Α.»
αποτελούν διακριτικό τίτλο του συνιστώμενου φορέα και
θεσπίζεται απαγόρευση για τη χρησιμοποίησή τους από
οποιοοήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στη συνέχεια
προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων των καταργουμένων
κλάδων ασφάλισης γεωργικής παραγωγής και προλήψεως
ζημιών τον Ο.Γ.Λ. στις ΕΛ.Γ.Α. που αποκτούν πλήρη
κυριότητα επί όλων των συστημάτων αντιπαγετικής και
αντιχαλαζικής προστασία; που ανήκουν στον Ο.Γ.Λ.. η
μεταφορά των εσόδων από εισφορά στα διακινούμενα αγρο
τικά προϊόντα και τον καπνό από τον Ο.Γ.Λ. στις ΕΛ.Γ.Α.
και η μεταφορά των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους
προϋπολογισρ’.ούς των καταργουμένων κλάδων, η υποκα
τάσταση των ΕΛ.Γ.Α. στα εμπράγματα και ενοχικά δι
καιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Γ.Λ. που αναφέρονται
στους ανωτέρω καταργούμενους κλάδους του Ο.Γ.Λ.
Με το άρθρο 20. προβλέπεται η κατάργηση των γενικών
και ειδικών διατάξεοιν που ρυθμίζουν τα ίδια θέματα που
αντιμετωπίζονται με το νομοσχέδιο αυτό.
Με το άρθρο 21. ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού θα καθορισθεί με Ιΐροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται
ύστερα, από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας.
Τα ανωτέρω ρυθμίζονται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο
το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.
Λθήνα. 4 Νοεμβρίου
Οι

1987

Υπουργοί

Ποοεδοίαε τηε Κυβέενησηε
Λ. ΚΛΚΛΛΜΛΝΗΣ

Εσωτεοικιόν
Λ. ΤΣΟΧΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας. Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασσαλίσεων
I. ΦΛΩΡΟΣ
I.

Οικονομικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΛΣ
Γεωεγίαε
ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
TPOJ101.1 ΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α) ν. 1554/1985 «Ενεργητική προστασία τον φυτικού
κεφαλαίου. τη; τυτική; παραγωγή; και άλλε; διατάξει;»
(ΦΕΚ 07 Λ)
Αρθρο 3.
1. Οι αγροτικέ; συνεταιριστικέ; οργανώσει; και οι ανα
γνωρισμένε; ενοοσυνεταιειστικέ; ομάδε: παραγωγό»·/ μπορούν να αποκτούν έναντι τιμήματος την πλήρη κυριότητα,
νομή και κατοχή των μέσων και μηχανημάτων ενεργητική;
προστασία; που αγοράζονται και εγκαθίστανται από τον
Ο.Γ.Α.. καθώ: επίση; και εκείνων που ήδη λειτουργούν
δοκιμαστικά. ·
Η μεταβίβαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Γεωργία; και Κοινωνικό.·/ Ασφαλίσεων μετά από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α. και
απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβαση; και από οποιοδήποτε άλλο μόρο, τέλο; ή τέλη χαρτοσήμου, καθώ; και
κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Με την ίδια απόφαση κα
θορίζονται. κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσει;
τη; μεταβίβαση;. Το ύψος του τιμήματο;. καθορίζεται στο
25 ° ο του συνολικού κύστου; των κατά κατηγορία μέσων
που μεταβιβάζονται ή του προγράμματο; τη; ενεργητική;
προστασία; που εφαρμόζεται, ο τρόπο; αποπληρωμής του
και κάθε ά/ά.ο σχετικό θέμα.
2. Οι συνεταιριστικοί φορεί; τη; παραγρ. 1 που αποκτούν
με οποιονδήποτε τρόπο την κυριότητα των μέσων ενεργη
τική; προστασία; υποχρεώνονται να τα φυλάσσουν, ασφα
λίζουν. διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και να τα θέτουν
σε λειτουργία, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
Ειδικότερα, προκειμένσυ για μέσα αντιπαγετικής προστα
σία; με ανεμιστήρες, η πιο πάνω υποχρέωση διαρκεί για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετοόν από την
ηιεερομηνία της εγκατάστασή; του;.
3. Αν δεν τηρείται η υποχρέωση της παραγρ. 2. ο Ο.Γ.Α.
απαλλάσσεται από την ευθύνη για την αποζημίωση του
φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγή; των περι
οχών προστασίας, για την περίοδο που συνέβη το ζημιο
γόνο γεγονός, εφόσον αυτό εμπίπτει στις δυνατότητες
προστασίας των μέσων αυτών.
Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α. ορίζεται κατά
περίπτωση τριμε/.ής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. και έναν
εκπρόσωπο της κατά το Ν. 1361/1983 (ΦΕΚ 66) Ομο
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού, η οποία γνωμοδοτεί. αν το ζημιογόνο γεγονός ήταν στις δυνατότητες των
μέσων αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η απο
ζημίωση των μελοόν της επιτροπής.
4. Τα πρόσωπα, που δεν είναι μέλη των συνεταιριστικών
φορέων της παραγρ. 1, αλλά οι καλλιεργειέ; τους προστα
τεύονται από τη λειτουργία των μέσων ή από την εφαρμογή
προγραμμάτων ενεργητικής προστασία; των φορέων αυτών,
υποχρεώνονται να συμμετέχουν στις δαπάνες για την από
κτηση. τη λειτουργία, τη φύλαξη, την ασφάλιση και τη
συντήρηση των μέσων αυτών, καθώ; και στις δαπάνες
για την εφαρμογή των προγραμμάτων.
Με κοτ/ή απόφαση των Υπουργοόν Γεωργίας και Κοινω
νικό)·/ Ασφαλίσεων μετά από πρόταση των ενδιαφερομένων
συνεταιριστικών σοεέων καθορίζονται, κάθε έτος, το ύψος
της συμμετοχής των προσώπο/ν. που οι καλλιέργειές του;
προστατεύονται, στι; π.ο πάνω δαπάνες και ο τρόπος της
Β) ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπατριζομέ/ων πολι
τικό)·/ προσεύγων στους ασφαλιστικού; οργανισμούς και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 A)
Άρθρο 7.
1. Το άρθοο 4 του Ν. JI>66/i080 (ΦΕΚ 183) καταργείται.
Εισφορές του ΟΓΑ που έγιναν απαιτητές ως την έναρξη
ισχύο; αυτού του άρθρου αποδίδονται σε αυτόν.
2. Το ποσοστό προσαύξησης των επιτοκίων που αναφέ
ρετε; στην παράγραφο
του άρθρου 5 του Ν. 1066/1980

ανακαθορίζεται από έ/α στα εκατό (1
) σε ένα στα εί
κοσι πέντε στα εκατό (1.25°„) για τα δάνεια κάθε φύση;
που χορηγεί η Αγροτική Τράπεζα τη; Ελλάδας.
3.
Η ισχύ; αυτού του άρθρου αρχίζει από την προότη
του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου τούτου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω;.
Γ) ν. 1066/1989 «περί αυξήσεω; των υπό του ΟΓΑ
καταβα/λ.ομένω·/ συντάξεων, εξασφαλίσει»; των πεο: τούτο
αναγκαίων πόρων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 183 Α)
Άρθρον 5.
Προσαύξησις Επιτοκίων ,ι.Τ.Ε.
1. Τα κατά την 25ην Μαίου 1980 ισχυοντα. ως και τα
εφεξής καθοριζόμενα υπό τη; Νομισματικής Επιτοοπή;
επιτόκια επί των οφειλομένων και των εσεξής χορηγουμέ
νων υπό τη; Αγροτικής Τριιπέζη; τη; Ελλάδος πασης τύσεως δανείων, προσαυξάνονται από τη; 25ν; Μαίου 1980
κατά μίαν εκατοστιαία·/ μονάδα.
2. Τα εκ τηε ω; άνω αυξήσει»; των επιτοκίων έσοδα
αποτελούν πόρον του ΟΓΑ και αποδίδονται εις τούτον υπό
τη; Α.Τ.Ε. εντός του μεθεπομένου από τη; εισπράξεω;
των μηνάς.
Δ) Υ.Α. Ε4/Φ34 οτκ. 4279/24.S. 1971 «περί εγκρίσεως
του Κανονισμού διαρθρώσει»;, συνθέσει»; και αρμοδιοτήτων
των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικιόν Ασφαλίσεων»
(ΦΕΚ 678 Β).
Β) Κλάδο; Ασφαλίσει»;

Γεωργική;

Παραγωγής.

Άρθρο·/ 5.
ί. Η αρμοδιότης του Κλάδου τούτου ανάγεται εις πάντα
τα θέματα τα αφορώντα εις την ασφάλισιν της γεωργικής
παραγωγής ως και την αντασφαλιστικήν κάλυψιν των ανα
λαμβανόμενων κινδύνων.
2. Ειδικώτερον η αρμοδιότης του Κλάδου τούτου ανά
γεται εις τα κατωτέρω, κατά Τμήματα και Γραφεία αυτού,
οριζόμενα αντικείμενα :
3. Β1 -Τμήμα Ερευνών και Τεχνικών Κατευθύνσεων.
Εις την αρμοδιότητα του Τμήματος τούτου ανήκει :
Η παρακ&λούθησις της πορείας εξελίξει»; των καλλιερ
γειών. από πλευρά; υγιεινή; και ποιότητα; ω; και η αποτίμησι; τη; αξία: και ο υπολογισμό; του ύψους της προσόν κωμένης παραγωγή; κατά καλλιέργειαν και περιφέρειαν.
Η μέριμνα καθορισμού χρονικό»·/ ορίων, κατά τοπικά;
περιοχάς και καλλιέργεια:, ασφαλιστικής καλύψει»; των
ζημιών υπό του ΟΓΑ. Η εισήγησι; περί καθορισμού τιμών
αποζημιώσει»; των γεωργικών προϊόντων.
Η σύνταξις
γενικών κανόνι»·/ εκτιμήσει»; των ζημιών. II διατήρησες
μουσείου δειγμάτων φυτικού υλικού. Η εισήγησι; επί τι»·/
όρων, υφ’ ους δύναται να διενεεγηΟή συ/εκτίμησι; των ζη·μιών. Η παροχή τεχνικών οδηγιών και πληροφοριών επι
της εφαρμογής τών σχετικών με την ασφάλισιν τη; γεωργι
κής παραγωγή: διατάξεων.
4. Β2-Τμήμα Εκτιμήσει»; ζημιών :
Εις την αρμοδιότητα του Τμήματος τούτου ανήκει :
Η επισήμανσις και προεκτίμησις των ζημιών της γεωρ
γικής τταραγωγής. Ο έλεγχος καταβολής των τελούν εκτι
μήσει»; των ζημιών και τηρήσει»; των υπό του ειδικού
Κανονισμού τασσόμενων προθεσμιών δηλώσει»; ζημιών.
Η οργάνωσες τη: εκτιμήσει»; τι»ν ζημιών και η 0·.ενέργεια πάση; επιβαλλόμενη; πεαξεως διά την πραγματοποίηστ. τη; εκτιμήσει»;. II εισήγησι; αναθέσει»; καθηκόν
των εκτιμητών.
Π εν συνεργασία, μετά του Τμήματος Εκκαθαρίσει»;
Ζημιών παροχή προ: του: εκτιμητές οδηγιών περί του
τρόπου συμπληρώσει»; των οικείων πινάκων πραγματο
γνωμοσύνης. II εποπτεία επί των διενεργουμένων, εκτιμή
σεων των ζημιών.
Η μέριμνα διά την συμπλήρωσιν και αποσαφήνισιν των
πινάκων εκτιμήσει»;. Η κοινοποίησε; των σχετικών πινά
κων εκτ.μήσεως ζημιά)·/. Η τήρησες τι»·/ αναγκαιούντων ει;
το Τμήμα στοιχείο»·/. Ο έλεγχο; των εξόδων κινήσει»;
και αποζημιώσεων των εκτιμητών και των οδηγών αυτί»·/.
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5. B3.-Tαήμα Επανεκτιμήσεων και Διαιτησιών :
Εις την αρμοδιότητα του Τμήματος τούτου ανήκει :
0 έλεγχος καταβολής των τελών επανεκτιμήσεως και
διαιτησίας των ζημιών της γεωργικής παραγωγής και τηοήσεως των υπό του ειδικού Κανονισμού τασσόμενων προ
θεσμιών υποβολής αιτήσεων επανεκτιμήσεως και διαιτη
σίας. Η μέριμνα διά την οργάνωσιν το>ν επανεκτιμήσεων
και διαιτησιών επί ζημιών και η διενέργεια πάσης αναγκαίας
πράεεως διά την πραγματοποίησιν των επανεκτιμήσεων και
διαιτησιών. Η εισήγησις αναθέσεω; καθηκόντων επανεκτιμητών και διαιτητών. Η εν συνεργασία μετά του Τμήαατος
Εκκαθαρίσεως Ζημιών παροχή προς τους επανεκτιμητάς
και διαιτητές οδηγιών περί του τρόπου συμπληρώσεως των
οικείων πινάκων πραγματογνωμοσύνης. Η εποπτεία επί
των διενεργουμένων επανεκτιμήσεων και διαιτησιών. Η
μέριμνα διά την συμπλήεοισιν και αποσαφήνισιν των πινά
κων επανεκτιμήσεως κ,αι διαιτησίας. Η κοινοποίησες των
σχετικών πινάκων επανεκτιμήσεως και διαιτησίας. Η έρευ
να επί πάσης αμφισβητήσει·/;, σχετικής με τα πορίσματα
εκτιμήσεως, επανεκτιμήσεως και διαιτησίας. Η τήρησις
των αναγκαίουντων εις το Τμήμα στοιχείων. 0 έλεγχος των
εξόδων κινήσεως και αποζημιώσεων επανεκτίμησών, διαι
τητών και οδηγών αυτών.
6. Β4. - Τμήμα Εκκαθαρίσεως Ζημιών :
Εις την αρμοδιότητα του Τμήματος τούτου ανήκει :
Η βάσει των οριστικών πορισμάτων της πραγματογνω
μοσύνης εκκαθάρισις των ζημιών της γεωργικής παραγωγής
προς προσδιορισμόν του καταβλητέου ποσού αποζημιώσεως εις έκαστον δικαιούχον και η διενέργεια πάσης συνά
σου ς προς τον σκοπόν τούτον πράεεως. Η μέριμνα γιά την
πληρωμήν εις τους δικαιούχους των αποζημιώσεων. Η
οροντίς διά την καταβολήν απαιτητών ποσών εξ αποζηαιώσεως εις κληρονόμους θανόντων δικαιούχων. Η σύνταξις
καταλογιστικών πράξεων διά τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσας απαζημιώσεις και η παρακολούθησες της εκτελέσεως
αυτών. Η τήρησις αρχείου των πινάκων εκτιμήσεως, επανεκτιμήσεως. διαιτησίας και εκκαθαρίσεως ζημιών και παντός
στοιχείου χρησίμου διά την λειτουργίαν του Τμήματος.
7. Β5. - Γραφειον Γραμματείας :
Εις την αρμοδιότητα του Γραφείου τούτου ανήκει :
Η μέριμνα διά την διακίνησαν της εισερχόμενης και εξερχομέυης αΰληΰ.ογρασίας του Κΰ.άδου και διά την δακτυλογράφησιν των εγγράφων. Η τήρησις αρχείου αλληλογραφίας
ως και ετέρων τοιούτων αναγκαίων εις τον Κλάδον. Η εκκαθάρισις των εξόδων κινήσεω; και αποζημιώσεων των εκτι
μητών, επανεκτιμητών, διαιτητών και οδηγών αυτών. Η
διεξαγωγή πάσης εν γένει αλληλογραφία; μη αναγόμενης εις
την αρμοδιότητα των Τμημ,άτων του Κλάδου. Η ενημέρωσις του προσωπικού του Κΰ.άδου επί των εκδιδομένων
εγκυκλίων, αποφάσεων και διαταγών και η ενημέρωσις τη;
Υπηρεσίας Διοικητικού επί θεμάτων αφορ.ώντων εις το
προσωπικόν του Κλάδου.
Ε) π.δ. 232/19S3 «Συμπΰ.ήρωση. τροποποίηση, αντικατά
σταση- και κατάργηση διατάξεων του Κανονισμού «Διαρδρώσεως. Συνθέσεω; και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών
του ΟΓΑ» (ΦΕΚ 85 Λ).
Άρθρο S.
Στον Κανονισμό «Διαρθρώσεω; Συνθέσεως και Αρμο
διοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α.» προσθέτεται άρθρο
ίΐγ ως ακοΰ.ούθω; :
ΙΓ' Κ>.άδος Πρόσληψης Ζημιών Γεωργική; Παραγωγής.
Άρθρο )ίγ.
1. Στην αρμοδιότητα του Κΰ.άδου αυτού ανήκουν όΰ.α
*α θέματα που αφορούν την ενεργητική προστασία της
•εωργικής παραγωγής.
2. Ειδικότερα η. αρμοδιότητα του Κΰ.άδου αυτού αναφέιεται στα παρακάτω κατά τμήματα και γραφεία, οριζόμενα
αντικείμενα :
3. ΙΓ. 1. Τμήμα Ανππαγεπκής Προστασίας.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει :

Η σύνταξη μελετών για τα προσφορότερα μέσα που εν δείκνυται στην πρόληψη των ζημιών της γεωργικής παρα
γωγής από παγετό και η σχετική εισήγηση προς τη Διοί
κηση του Οργανισμού.
Ο προσδιορισμός των περιοχών κ,αι των καΰλιεργειών
εκείνων όπου πρέπει να εφαρμοσθούν τα μέτρα της πρόληψης των ζημιών καθώς και η κατάρτιση των σχετικών
προγραμμάτων.
Η εισήγηση για την προμήθεια από τον Οργανισμό ό/.ων
των αναγκαίων μέτρων και του απαραίτητου, για τη ΰ.ειτουργία η χρησιμοποίηση των μέσων αυτών προσωπικού
από μη υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. για την εκτέΰ.εση των
προγραμμάτων πρόΰ.ηψης των ζημιών.
Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού, τις
Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς της ημεδαπής ή αΰλοδαπής
για την οργάνωση και εκτέΰ.εση των προγραμμάτων πρό
ΰ.ηψης των ζημιών, η παρακολούθηση και η ευθύνη για την
εφαρμογή των προγραμμάτων.
Η αξιολόγηση των αποτεΰχσμάτων και η τήρηση στατι
στικών στοιχείων.
Η έκδοση των εντολών μετακίνησης και ο έ/.εγχος των
εξόδων κίνησης και αποζημίωσης των απασχοΰ.ουμένων
οργάνων του καθώς και κάθε αναγκαία άλλη ενέργεια για
την εφαρμογή, των μέτρων πρόληψης των ζημιών στη γεωρ
γική παραγωγή.
4. ΙΓ - 2. Τμήμα Αντιχαΰ,αζικής Προστασίας..
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει :
Η σύνταξη μεΰ.ετών για τα προσφορότερα μέσα που ενδείκνυνται στη. πρόληψη των ζημιών της γεωργικής παρα
γωγής από χαΰ.άζι και η σχετική εισήγηση προς τη Διοί
κηση του Οργανισμού.
0 προσδιορισμός των περιοχών και των .καλλιεργειών
εκείνων όπου πρέπει να εφαρμοσθούν τα μέτρα της πρόΰ.ηψης
των ζημιών καθώς και η κατάρτιση των _ σχετικών προ
γραμμάτων.
. .
Η εισήγηση για την προμήθεια από τον Οργανισμό ό/.ων .
των αναγκαίων μέσων και του απαραίτητου για τη /αιτουρ για ή χρησιμοποίηση των μέσων αυτών προσωπικού από
μη υπαΰλήΰ.ους του Ο.Γ.Α. για την εκτέΰ.εση των προγραμ
μάτων πρόΰ.ηψης των ζημιών.
Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού, τις
Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς της ημεδαπής ή αΰλοδαπής
για την οργάνωση και εκτέΰαση των προγραμμάτων πρό
ΰ.ηψης των ζημιών ή παρακολούθηση και η ευθύνη για την
εφαρμογή των προγραμμάτων.
Η αξιολόγηση των αποτεΰ.εσμάτων και η τήρηση στατι
στικών στοιχείων.
Η έκδοση των εντοΰ.ών μετακίνησης και ο έλεγχος των
εξόδων κίνησης και αποζημίωσης των απασχοΰ.ουμένων
οργάνων του καθώς και κάθε αναγκαία άλλη ενέργεια για
την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των ζημιών στη γεωρ
γική παραγωγή.
5. ΙΓ - 3 Γραφείο Γραμ.ματείας.
Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει :
Η μέριμνα για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενηε α/ληΰ.ογραφίας του Κλάδου και της δακτυ/.ογράοησης των εγγράφων. Η τήρηση αρχείου αλΰ.ηΰ.ογραφίας
καθώς και άΰλων αναγκαίων στοιχείων στο Κλάδο.
Η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων για την παροχή
πΰ.ηροφοριών στους ενδιαφερομένους για την πορεία των
υποθέσεών τους που εκκρεμούν στον Κΰ,άδο.
Η διεξαγωγή γενικής αλληλογραφίας και η εκτέΰ.εση
κάθε αναγκαίας για τη ΰ,ειτουργία του κΰ.άδου εργασία; που
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των τμημάτων του κλάδου.
Η ενημέρωση του προσωπικού του Κΰ,άδου για τι: εγκυ
κλίους. αποφάσεις και διαταγέ; που εκδίδονται και η ενη
μέρωση της Διοίκηση; για θέματα που αφορούν το προσω
πικό του Κΰ.άδου.

