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ΣΥΝΟΨΗ
O κοινωνικός άνθρωπος έχει σκοπό την ασφάλειά του. Η ασφάλιση είναι
το μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού Η ασφάλιση διακρίνεται α) σε
ιδιωτική και β) σε κοινωνική, ανάλογα με τη σχέση του προσώπου προς τον
ασφαλιστικό φορέα, η οποία ονομάζεται ασφαλιστική σχέση. Αν η ασφαλιστική
σχέση βασίζεται σε νόμο τότε λέγεται κοινωνική ασφάλιση, στηρίζεται στο νόμο
και είναι υποχρεωτική.. Στην

κοινωνική ασφάλιση : α) φορείς είναι νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και διέπονται από ειδικούς νόμους, β) τα
ασφάλιστρα λέγονται εισφορές, καθορίζονται από τον νόμο και εισπράττονται
εκούσια ή αναγκαστικά και γ) αρμόδιοι για την επίλυση των διαφορών είναι τα
διοικητικά δικαστήρια ή όργανα του ίδιου του φορέα ασφάλισης.
Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο χώρο των γεωργικών
ασφαλίσεων στην Ελλάδα διακρίνουμε δύο περιόδους : α) Η πρώτη αφορά την
περίοδο μέχρι την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ ) το
έτος 1961, που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές στο σύστημα των
γεωργικών ασφαλίσεων. Οι καλύψεις την περίοδο αυτήν είναι κυρίως
προαιρετικές
επιχειρήσεις,

και

στο

κρατικοί

σύστημα

συμμετείχαν

ασφαλιστικοί

φορείς

ιδιωτικές
και

ασφαλιστικές

αλληλοασφαλιστικοί

συνεταιρισμοί. β) η δεύτερη αφορά την περίοδο 1961 – 1988 κατά την οποία η
παροχή αποζημιώσεων στους αγρότες για ζημιές που προκαλούνται στην
φυτική παραγωγή είναι έργο του ΟΓΑ. Οι καλύψεις πλέον είναι υποχρεωτικές.
Το 1988 ιδρύεται Οργανισμός κοινής ωφέλειας με την επωνυμία
"Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων" (ΕΛ.Γ.Α.), ο οποίος είναι
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, έχει
έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.
Σε ότι αφορά τον ΕΛ.Γ.Α. α) η ασφάλιση στηρίζεται σε νόμο, είναι
υποχρεωτική, ασκείται από

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται

από τον ν. 1790/1988 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.2945/2001, και β) οι
αποζημιώσεις που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. και η εισφορά που καταβάλουν οι
ασφαλισμένοι καθορίζονται από τον νόμο, η είσπραξη δε της εισφοράς γίνεται
αναγκαστικά. Πληροί δηλαδή σχεδόν όλα τα κριτήρια της κοινωνικής ασφάλισης
και είναι φορέας κοινωνικής και όχι ιδιωτικής ασφάλισης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο άνθρωπος, από την προϊστορική ακόμη εποχή, αντιμετώπιζε στην
καθημερινή του ζωή κινδύνους από θεομηνίες και άλλα φυσικά φαινόμενα που
προκαλούσαν καταστροφές. Προκειμένου να προφυλαχθεί από ό,τι ένιωθε ότι
τον απειλούσε, προσπάθησε να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τη ζωή του ώστε
να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένος σ΄αυτούς. Άρχισε να διαπιστώνει
ότι η ένταξή του σε ομάδες και ο σχηματισμός κοινωνίας του προσέφεραν την
αλληλεγγύη και την ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα όχι μόνο για να επιβιώσει
αλλά και για να προοδεύσει. Οι κίνδυνοι τώρα μοιραζόταν σε όλα τα πρόσωπα
της

ομάδας

και

έτσι

ο

καθένας

είχε

μικρότερη

επιβάρυνση.

Έτσι

δημιουργήθηκαν σιγά-σιγά η οικογένεια, ο οικισμός, η φυλή, το γένος και άλλες
μορφές κοινωνικής οργάνωσης.
Η ανθρώπινη συνείδηση είχε πλέον ευαισθητοποιηθεί, αναπτύχθηκε δε
και το αίσθημα της

αλληλεγγύης, το οποίο

αποτέλεσε σε όλες τι μορφές

κοινωνίας τη βάση για την ιδέα της αλληλοβοήθειας. Η τελειότερη ίσως μορφή
αλληλοβοήθειας είναι η δημιουργία και οργάνωση του θεσμού της ασφάλισης.
Ένας θεσμός που εξασφαλίζει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σιγουριάς,
απαραίτητο για την ατομική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο του ανθρώπου.
Γιατί αν ο κοινωνικός άνθρωπος έχει σκοπό την ασφάλειά του, τότε η ασφάλιση
είναι το μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Η ασφαλιστική ιδέα, σε μορφή παρόμοια με τη σημερινή, εμφανίστηκε για
πρώτη φορά πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια όταν δημιουργήθηκαν ενώσεις
προσώπων τα οποία θα έπρεπε να συνεισφέρουν στην αποζημίωση όσων
μελών της ένωσης πάθαιναν ζημιά από έκθεση σε κοινό κίνδυνο. Αργότερα,
κατά τον 23ο αιώνα, συναντούμε στη Μεσοποταμία τον Κώδικα του βασιλιά της
Βαβυλώνας Χαμουραμπί, μερικές διατάξεις του οποίου περιέχουν στοιχεία
θαλάσσιας ασφάλισης , όπως για παράδειγμα : «Αν ένας βαρκάρης βυθίσει τη
βάρκα ενός κυρίου, αλλά έπειτα την ανασύρει στην επιφάνεια, θα πληρώσει το
μισό της αξίας της σε ασήμι».
Στην Ελλάδα, συναντούμε δείγματα του θεσμού της ασφάλισης, από τα
αρχαία ακόμη χρόνια, όπως στην μυκηναϊκή εποχή, όπου εμφανίζεται ο θεσμός
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των υποφανίων. Σύμφωνα με το θεσμό αυτό, ο φονιάς πλήρωνε αποζημίωση
στους κληρονόμους του θύματος προκειμένου να απαλλαγή από την ποινή της
ισόβιας εξορίας. Στην εποχή του Σόλωνα επίσης υπάρχουν ενώσεις, σωματεία
και εταιρείες με σκοπούς την αλληλοβοήθεια, την αμοιβαιότητα και τον
καταμερισμό των κινδύνων. Εντυπωσιακό όμως είναι το γεγονός ότι η πρώτη
εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1836 είναι
ασφαλιστική

με την επωνυμία «Αχαϊκή Ασφαλιστική της θαλασσοπλοΐας

Εταιρία», με αντικείμενο τις ασφαλίσεις στον τομέα της ναυτιλίας. Το 1867από
τις είκοσι εννέα εν ενεργεία εμπορικές εταιρίες, οι είκοσι επτά είναι
ασφαλιστικές.
Ποιος είναι όμως ο ορισμός της ασφάλισης σήμερα;
«Ασφάλιση είναι σύνολο προσώπων που εκτίθενται σε ομοειδείς κινδύνους, για
την αντιμετώπιση των οποίων καταβάλλουν αντιπαροχές, αξιώνοντας συνάμα
και ασφαλιστική προστασία (παροχή) από τον φορέα της κοινωνίας κινδύνου».
Με βάση τον παραπάνω ορισμό

τα στοιχεία της ασφάλισης είναι : η κοινωνία

κινδύνων, ο κίνδυνος, η ομοιότητα ή το ομοειδές των κινδύνων, η παροχή του
κοινωνού και η αντιπαροχή του φορέα της κοινωνίας κινδύνου.
Η ασφάλιση διακρίνεται α) σε ιδιωτική και β) σε κοινωνική, ανάλογα με τη
σχέση του προσώπου προς τον φορέα της κοινωνίας κινδύνου (ασφαλιστικό
φορέα), η οποία ονομάζεται ασφαλιστική σχέση.

Συγκεκριμένα, αν η

ασφαλιστική σχέση βασίζεται σε σύμβαση τότε η ασφάλιση λέγεται ιδιωτική και
παρέχεται από ιδιωτικό φορέα, ενώ αν η ασφαλιστική σχέση βασίζεται σε νόμο
τότε λέγεται κοινωνική ασφάλιση και παρέχεται από φορέα κοινωνικής
ασφάλισης.
Η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση έχουν τον ίδιο σκοπό που είναι η
ασφάλιση του προσώπου, στην κάλυψη μιας οικονομικής του ανάγκης.
Παρουσιάζουν, όμως σημαντικές διαφορές ως προς τη γέννησή τους, το φορέα,
την παροχή, την είσπραξή τους και την επίλυση των διαφορών που είναι
πιθανόν να προκύψουν. Συγκεκριμένα :
1. Γέννηση :
Η ιδιωτική ασφάλιση στηρίζεται στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ
ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης. Έχει κατά κανόνα προαιρετικό
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χαρακτήρα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως για παράδειγμα η
υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων).
Η κοινωνική ασφάλιση στηρίζεται στο νόμο και διέπεται από διατάξεις
του δημοσίου δικαίου, έχει δε πάντοτε υποχρεωτικό χαρακτήρα.
2. Φορέας
Η κοινωνική ασφάλιση ασκείται από φορείς που είναι νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, κ.α.) και διέπονται από ειδικούς
νόμους.
Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχει όμως
η δυνατότητα να ασκηθεί και από επιχείρηση δημοσίου δικαίου που έχει
ως αποκλειστικό σκοπό την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών.
3. Παροχή
Στην ιδιωτική ασφάλιση η παροχή του ασφαλιστή και η αντιπαροχή (το
ασφάλιστρο) του ασφαλιζομένου καθορίζονται συνήθως με συμφωνία
των δύο μερών, ενώ στην κοινωνική ασφάλιση καθορίζονται από τον
νόμο.
4. Είσπραξη αντιπαροχής
Η καταβολή του ασφαλίστρου στην ιδιωτική ασφάλιση εξαρτάται από την
βούληση του αντισυμβαλλόμενου του ασφαλιστή.
Στην κοινωνική ασφάλιση η παροχή του αντισυμβαλλόμενου του
ασφαλιστή λέγεται εισφορά και εισπράττεται εκούσια ή αναγκαστικά.
5. Η επίλυση των διαφορών
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να υπάρξουν στην ιδιωτική
ασφάλιση ανατίθεται στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ αρμόδιοι για την
επίλυση των διαφορών στην κοινωνική ασφάλιση είναι τα διοικητικά
δικαστήρια ή όργανα του ίδιου του φορέα ασφάλισης.
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με κύριο έργο

την ασφάλιση της φυτικής και

ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικούς φυσικούς
κινδύνους. Με δεδομένο ότι ο ΕΛ.Γ.Α. είναι στην ουσία σήμερα ο μοναδικός

4

ΕΛ.Γ.Α. : ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Η΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

φορέας παροχής γεωργικών ασφαλίσεων, με την Αγροτική Ασφαλιστική να
παρέχει καλύψεις συμπληρωματικές του ΕΛ.Γ.Α., η

παρούσα εργασία έχει

σκοπό να εξετάσει κατά πόσο ο ΕΛ.Γ.Α. είναι φορέας ιδιωτικής ή κοινωνικής
ασφάλισης.
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ΜΕΡΟΣ Ι : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο χώρο των γεωργικών
ασφαλίσεων στην Ελλάδα θα ήταν σκόπιμο να διακρίνουμε δύο περιόδους : η
πρώτη αφορά την περίοδο μέχρι την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ ) το έτος 1961, ενώ η δεύτερη αφορά την περίοδο 1961 –
1988 κατά την οποία η παροχή αποζημιώσεων στους αγρότες για ζημιές που
προκαλούνται στην φυτική παραγωγή είναι έργο του ΟΓΑ.

Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ
Η περίοδος πριν από την ίδρυση του ΟΓΑ χαρακτηρίζεται από συνεχείς
αλλαγές στο σύστημα των γεωργικών ασφαλίσεων. Οι διαδικασίες που
εφαρμόζονται μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλιστικές, δηλαδή υποβάλλεται
αίτηση ασφάλισης από τον παραγωγό, ακολουθεί η έκδοση ασφαλιστηρίου ενώ
γίνεται και προσδιορισμός ασφαλίστρου κατά κίνδυνο. Οι καλύψεις την περίοδο
αυτήν είναι κυρίως προαιρετικές, υπήρξε όμως και περιορισμένος αριθμός
υποχρεωτικών καλύψεων. Οι ασφαλιστικοί φορείς που συμμετείχαν στο
σύστημα ήταν : ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κρατικοί ασφαλιστικοί
φορείς και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Α.1 Ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Η ιδιωτική ασφάλιση στο χώρο των γεωργικών ασφαλίσεων εισέρχεται τη
δεκαετία του 1920 με έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που προσφέρουν
ασφαλίσεις κατά του χαλαζιού, του παγετού και τις προστασίες της ζωικής
παραγωγής. Οι κυριότερες από τις εταιρείες αυτές είναι :


Η αγγλική εταιρεία «Consolidated» η οποία είχε άδεια για ασφαλίσεις
κατά του χαλαζιού και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1925.



Η εταιρεία «Ελληνική Κτηνασφάλεια» με έτος έναρξης λειτουργίας το
1928 και άδεια για ασφαλίσεις κτηνών.
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Οι γαλλικές εταιρείες «Assurance Generale»

και «Abeille» που

λειτούργησαν από το 1929 μέχρι το 1937 η πρώτη και από το 1932 μέχρι
το 1937 η δεύτερη. Και οι δύο εταιρείες είχαν άδεια για ασφαλίσεις κατά
του χαλαζιού.


Η εταιρεία «Ελληνική» με διάρκεια λειτουργείας από το 1933 μέχρι το
1937.



Η αγγλική εταιρεία «Yorkshire» με αντικείμενο την ασφάλιση κτηνών και
διάρκεια λειτουργίας από το 1934 μέχρι το 1941 που διέκοψε τη
λειτουργία της λόγω του πολέμου.



Οι γνωστές και σήμερα εταιρείες «Εθνική» (έτος έναρξης 1948) και
«Φοίνιξ» (έτος έναρξης 1958), με άδειες για ασφαλίσεις κατά του
χαλαζιού. Η Εθνική επιπλέον είχε άδεια για ασφαλίσεις κτηνών. Και οι
δύο εταιρείες ανέστειλαν την άσκηση γεωργικών ασφαλίσεων με την
ίδρυση του ΟΓΑ το 1961.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες «Assurance Generale», «Abeille» και

«Ελληνική» διέκοψαν τη λειτουργία τους το 1937 εξαιτίας του νόμου περί
αναστολής των αγροτικών χρεών. Και οι τρεις εταιρείες υπέστησαν σοβαρές
ζημιές από τις αποσβέσεις των αγροτικών χρεών, γιατί είχαν στο χαρτοφυλάκιό
τους μεγάλο αριθμό ανείσπρακτων γραμματίων από οφειλόμενα ασφάλιστρα.
Όλες οι ανωτέρω εταιρείες ήταν οι πλέον δραστήριες στο χώρο των
γεωργικών

ασφαλίσεων

εισπραττόμενων
ασφαλιστικής

τότε

συγκεντρώνοντας

ασφαλίστρων.

δραστηριότητας

που

Το

το

50%

των

τελικό

όμως

αποτέλεσμα

άσκησαν

ήταν

συνολικών

απογοητευτικό

της
γιατί

εμφανίζουν ποσοστό ζημιών 156% επί των εισπραχθέντων ασφαλίστρων,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα γενικά έξοδα και οι επισφαλείς απαιτήσεις των
εταιρειών.

Α.2 Κρατικοί ασφαλιστικοί φορείς και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί
Η πολιτική που ασκούσαν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούσε
να καλύψει τις ανάγκες των αγροτών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν
είχαν καμία ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών,
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οι αγρότες που έχαναν την παραγωγή τους αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες και δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αφού
δεν είχαν και άλλη πηγή εισοδήματος πέραν της παραγωγής. Το Κράτος,
προκειμένου

να

βοηθήσει

τους

αγρότες

των

οποίων

η

παραγωγή

καταστράφηκε, ελάμβανε μέτρα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχή
βοηθημάτων . Τα μέτρα όμως αυτά ήταν προσωρινά και σε καμία περίπτωση
δεν μπορούσαν να αποτελέσουν ένα οργανωμένο σύστημα γεωργικών
ασφαλίσεων η έλλειψη του οποίου ήταν φανερή. Οι προσπάθειες που έγιναν
από το Κράτος για να υπάρξουν οργανωμένες γεωργικές ασφαλίσεις μέχρι την
ίδρυση του Ο.Γ.Α. ήταν :
α) Η δημιουργία νομικού πλαισίου (ν. 602/1914 βασικός νόμος περί
συνεταιρισμών) που επέτρεπε την ίδρυση αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών
από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στην εισηγητική του έκθεση, ο συντάκτης
του νόμου, υπογραμμίζει την ανάγκη ίδρυσης ασφαλιστικών συνεταιρισμών
κατά θεομηνιών, επιζωοτιών και πυρκαγιών γεωργικών προϊόντων.
β) Η ίδρυση το 1926 του κρατικού οργανισμού με την επωνυμία « Κεντρικό
Ταμείο Ασφάλειας κατά Χαλάζης και Παγετού » (ΚΤΑΧ) που το 1931
μετονομάζεται σε «Ταμείο Γεωργικών Ασφαλίσεων» (ΤΓΑ).
γ) Η ανάθεση στον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό (ΑΣΟ) το έτος 1929 της
αναγκαστικής ασφάλισης της σταφιδοπαραγωγής κατά των κινδύνων του
παγετού και του χαλαζιού.
δ) Η χορήγηση άδειας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να
ασκήσει ασφαλιστικές εργασίες.



Κεντρικό Ταμείο Ασφάλειας κατά Χαλάζης και Παγετού (ΚΤΑΧ)

Το ΚΤΑΧ, το οποίο ιδρύθηκε με το Ν.δ. 2/16-7-1926 (ΦΕΚ 235/Α/16-71926) , ήταν Αυτόνομος Οργανισμός δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα.
Υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας το οποίο είχε τον έλεγχο και την εποπτεία
του. Προκειμένου να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα δόθηκαν στο ΚΤΑΧ
κάποια αρχικά κεφάλαια καθώς επίσης και απαλλαγές από φόρους, δασμούς,
τέλη χαρτοσήμου, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά και τηλεφωνικά τέλη. Τα έσοδά
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του προέρχονταν από εισφορές (όπως η πρόσθετη εισφορά επί της κορινθιακής
σταφίδας, πρόσθετη εισφορά επί των εισαγομένων εσπεριδοειδών, πρόσθετη
εισφορά επί της εξαγόμενης σταφίδας σουλτανίνας, πρόσθετη εισφορά επί των
εξαγόμενων ή μεταφερόμενων σύκων Πελοποννήσου κ.α.). Χρησίμευαν για την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΚΤΑΧ καθώς επίσης και για την
πληρωμή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους αγρότες.
Οι σκοποί ίδρυσης του ΚΤΑΧ ήταν :
α) Η αντασφάλιση των τοπικών γεωργικών συνεταιρισμών αλληλασφάλειας ή
των ταμείων αλληλασφάλειας γεωργικών συνεταιρισμών ή των ενώσεων αυτών
κατά των κινδύνων του χαλαζιού και του παγετού διαφόρων καλλιεργειών στην
αρχή και αργότερα για κινδύνους από άλλες θεομηνίες. Όλοι οι τοπικοί φορείς
ασφάλισης ήταν υποχρεωμένοι από το νόμο να αντασφαλιστούν για τους
κινδύνους του χαλαζιού και του παγετού στις ενώσεις των συνεταιρισμών της
περιφέρειάς τους ή στο ΚΤΑΧ εφόσον πληρούσαν κάποιους όρους οι
σημαντικότεροι από τους οποίους ήταν ότι: 1) λειτουργούσαν σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.δ. 2/17-7-1926 (όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 1-/13-111927 και τον ν. 3813/1929) και τους όρους του ΚΤΑΧ, 2) ο κανονισμός
λειτουργίας τους και τα καταστατικά τους είχαν την έγκριση του ΚΤΑΧ, 3)
αναλάμβαναν μέρος των ζημιών με το κατώτερο όριο να καθορίζεται από το
ΚΤΑΧ, 4) το μισό του αποθεματικού τους είχε επενδυθεί σε κρατικούς τίτλους.
β) Η απευθείας ασφάλιση κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού για τους κινδύνους
του χαλαζιού και του παγετού, δυνατότητα που δόθηκε στο ΚΤΑΧ με τον ν.
4402/1929, λόγω της αποτυχίας των τοπικών φορέων ασφάλισης αλλά και της
ανάγκης της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος. Σημειώνεται ότι το
1929 ασφαλίστηκαν στο ΚΤΑΧ 817 παραγωγοί, ενώ στους συνεταιρισμούς 329.
Οι κυριότεροι όροι της απευθείας ασφάλισης ήταν : 1) η ασφάλιση ήταν
προαιρετική, 2) δεκτές για ασφάλιση ήταν οι κυριότερες καλλιέργειες όπως
σιτηρά, βαμβάκι, καπνός, λαχανικά, αμπελοειδή κ.α., για ολόκληρη την αξία της
παραγωγής για ζημιές από χαλάζι, ενώ για το 50% της αξίας για ζημιές από
παγετό, 3) ο ασφαλιζόμενος ήταν υποχρεωμένος να ασφαλίσει το σύνολο της
ομοειδούς παραγωγής του εκτός αν ήταν κάτοχος μεγάλων κτημάτων με την
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αξία της παραγωγής του να υπερβαίνει τις 400.000 δρχ. οπότε μπορούσε να
ασφαλίσει μερικά την παραγωγή του για ζημιά από χαλάζι, 4) η ασφάλιση δεν
μπορούσε να υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. για ζημιές από παγετό και τις 400.000
δρ. για ζημιές από χαλάζι, με εξαίρεση όσους είχαν αντασφαλιστεί σε ταμείο
τοπικών αλληλασφαλιστικών φορέων, 5) η ασφάλιση αφορούσε κυρίως
ποσοτική και όχι ποιοτική ζημιά – πλην κάποιων εξαιρέσεων - ,έληγε δε με την
εποχή συγκομιδής του ασφαλιζομένου προϊόντος, 6) ο ενδιαφερόμενος
παραγωγός προκειμένου να γίνει δεκτή η πρόταση ασφάλισης της παραγωγής
του, έπρεπε να την υποβάλει εντός ορισμένης ημερομηνίας ανάλογα με το είδος
της καλλιέργειας, κατέβαλε δε ασφάλιστρα τα οποία καθορίζονταν ανάλογα με
τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, την καλλιέργεια και την περιοχή, 7) τις εκτιμήσεις
των ζημιών διενεργούσαν εμπειροτέχνες γεωργοί ή γεωπόνοι και 8) η
αποζημίωση ήταν ανάλογη του ποσοστού της ζημιάς και της ασφαλισθείσας
παραγωγής, υπήρχε δε απαλλαγή 10% για ζημιές από χαλάζι ( δηλαδή η
αποζημίωση δεν μπορούσε να υπερβεί το 90% της ζημιάς της ασφαλισθείσας
παραγωγής).
γ) Η απευθείας ασφάλιση και η αντασφάλιση των κτηνών (ν. 5219/1931).
δ) Η αναγκαστική ασφάλιση των σύκων παραγωγής Πελοπονήσου (εκτός
ορισμένων περιοχών) σύμφωνα με τον ν. 5219/1931 , η οποία όμως ίσχυσε
μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 1930-1931. Με το ν. 5708/1932 έγινε
προαιρετική όπως ήταν παλαιότερα.
ε) Η ασφάλιση της κορινθιακής σταφίδας για τα χρονικά διαστήματα που ο
Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός δεν ασκούσε την ασφάλισή της.
Η λειτουργία του ΚΤΑΧ ή ΤΓΑ όπως μετονομάστηκε δεν ήταν επιτυχής.
Το 1936 η Διοίκηση του Ταμείου ανατέθηκε στην Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος (ΑΤΕ) , χωρίς όμως να χαθεί η νομική μορφή και η αυτοτέλειά του.
Τελικά το 1956 συγχωνεύτηκε με την ΑΤΕ η οποία σταμάτησε την ασφαλιστική
κάλυψη για ζημιές από παγετό. Οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας του Ταμείου
θεωρούνται οι : 1) ο επελθών λόγω του πολέμου και της κατοχής πληθωρισμός,
που εξανέμισε τα υπάρχοντα κεφάλαια τα οποία είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα
μόνο σε τράπεζες και χρεόγραφα, 2) η λανθασμένη ασφαλιστική πολιτική, 3) τα

10

ΕΛ.Γ.Α. : ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Η΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

μεγάλα έξοδα διοίκησης, 4) οι μεγάλες καταστροφές, 5) η σταδιακή κατάργηση
των εισφορών, 6) η συνεχιζόμενη παροχή βοηθημάτων από το Κράτος στους
πληγέντες παραγωγούς που απέτρεπε την ασφάλισή τους στο ΚΤΑΧ, 7) η
αδυναμία εύρεσης ξένου ασφαλιστικού φορέα για αντασφάλιση των ζημιών και
8)

η

παραχώρηση

στον

Αυτόνομο

Σταφιδικό

Οργανισμό

(ΑΣΟ)

της

υποχρεωτικής κάλυψης της κορινθιακής σταφίδας.
Τα αποτελέσματα του ΚΤΑΧ από το1928 μέχρι το 1953 εξαιρουμένης της
περιόδου της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου 1642-1947 είναι :

ΧΑΛΑΖΙ

ΠΑΓΕΤΟΣ

8.000

1.700

182.000.000

50.000.000

Εισπραχθέντα ασφάλιστρα σε δρχ.

4.000.000

800.000

Καταβληθείσες αποζημιώσεις σε δρχ.

4.200.000

2.000.000

Αριθμός ασφαλιστικών συμβάσεων
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε δρχ.



Γεωργικοί

συνεταιρισμοί

αλληλασφάλειας

και

ταμεία

αλληλασφάλειας γεωργικών συνεταιρισμών .
Η

ίδρυση

και

λειτουργία

των

τοπικών

γεωργικών

συνεταιρισμών

αλληλασφάλειας και των ταμείων αλληλασφάλειας γεωργικών συνεταιρισμών,
που αποτελούσαν τους τοπικούς φορείς της ασφάλισης, γινόταν σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.δ. 2/17-7-1926 και με βάση ειδικό κανονισμό, ο οποίος είχε
την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας. Οι τοπικοί αυτοί φορείς ασφάλισης ήταν
νομικά πρόσωπα ειδικής μορφής και δεν επιτρεπόταν να επιδιώκουν και να
διανέμουν στα μέλη τους κέρδη. Σκοπός τους ήταν να «ασφαλίζονται οι έχοντες
κυρίως ή δευτερευόντως επάγγελμα την γεωργίαν εν αλληλεγγύη κατά των
κινδύνων πάση φύσεως κινητών και ακινήτων χρησιμοποιουμένων για την
γεωργικήν εκμετάλλευσιν ή προϊόντων αυτής, ήτοι κατά κινδύνων εκ θανάτου
των ζώων, εκ πυρκαϊάς, χαλάζης, παγετών, πλημμυρών, και εξ άλλων
θεομηνιών» (άρθρο 1 Ν.δ. 2/17-7-1926). Τα έσοδά τους προέρχονταν από τις
εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλιζόμενοι, από κρατικές επιχορηγήσεις, από
δωρεές και κληρονομιές. Από τις εισφορές είχαν την υποχρέωση να
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σχηματίσουν αποθεματικό το οποίο κατά 50% επενδύονταν σε κρατικούς
τίτλους. Το αποθεματικό αυτό απαγορευόταν να χρησιμοποιηθεί πριν περάσουν
πέντε χρόνια από την ίδρυση του τοπικού φορέα και μόνο το 60% για την
αντιμετώπιση των ζημιών.
Η ασφάλιση των παραγωγών γινόταν βάσει του καταστατικού ή του ειδικού
κανονισμού του τοπικού φορέα, τα οποία είχαν την έγκριση του ΚΤΑΧ . Οι
κυριότεροι όροι της ασφάλισης ήταν : 1) η ασφάλιση αφορούσε ποσοτική και όχι
ποιοτική ζημιά, 2) ο ασφαλιζόμενος υπέγραφε με τον τοπικό φορέα
αλληλασφάλειας σύμβαση, κατέβαλε εισφορά,

ήταν δε υποχρεωμένος να

ασφαλίσει το σύνολο της παραγωγής του, η οποία έπρεπε να βρίσκεται στην
περιφέρεια του τοπικού φορέα για μία πενταετία, 3) ζημία μικρότερη του 10%
δεν αποζημιωνόταν, ο ασφαλισμένος παραγωγός όμως έπρεπε να καταβάλει τα
έξοδα της πραγματογνωμοσύνης που δεν υπερέβαιναν τις 100 δρχ., 4) σε
περίπτωση που υπήρχε ζημιά, ο ασφαλισμένος ήταν υποχρεωμένος να
υποβάλει στον τοπικό φορέα μέσα σε τρεις ημέρες δήλωση , ο φορέας καθόριζε
τον χρόνο της εκτίμησης, η οποία γινόταν από τριμελή επιτροπή που
αποτελούταν από μέλη του φορέα, 5) ο τοπικός φορέας ήταν υποχρεωμένος να
υποβάλλει στο ΚΤΑΧ κατάσταση με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων , 6) η
αποζημίωση που καταβαλλόταν στους δικαιούχους δεν μπορούσε να υπερβεί
το 80% της ζημιάς που διαπιστώθηκε ήταν δε ανάλογη και των πόρων του
τοπικού φορέα και 7) τα κέρδη που τυχόν υπήρχαν μεταφερόταν στο
αποθεματικό του τοπικού φορέα εκτός από το 5% των κερδών που εισέπραττε
το ΚΤΑΧ.
Οι τοπικοί ασφαλιστικοί φορείς ήταν υποχρεωμένοι να αντασφαλιστούν στις
ενώσεις των συνεταιρισμών της περιφέρειας (ή στο ΚΤΑΧ απευθείας) και
οιενώσεις στο ΚΤΑΧ. Παρόμοια ήταν και η αντασφαλιστική δομή των
Assurances Mutuelles

Agricoles στη Γαλλία, όπου τα Caisses Lacales

αντασφαλίζονται στα Caisses Regionales και αυτά στο Caisse Centralle d’
Assurances Mutuelles. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό σύστημα δανείστηκε
στοιχεία από το αντίστοιχο γαλλικό.
Το ελληνικό συνεταιριστικό αλληλασφαλιστικό κίνημα δεν μπόρεσε να
επιβιώσει. Ιδρύθηκαν συνολικά 20 τοπικοί φορείς, λειτούργησα τρεις, από τους
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οποίους ο ένας διαλύθηκε σε ένα χρόνο και οι υπόλοιποι σε τρία. Τα αίτια της
αποτυχίας ήταν ότι δεν πείστηκαν οι παραγωγοί για τη χρησιμότητα των
φορέων αυτών. Προτιμούσαν μάλιστα να ασφαλιστούν απευθείας στον ΚΤΑΧ.
Επίσης δεν είχαν καμία διάθεση να καταβάλουν εισφορές πολύ δε περισσότερο
έκτακτες εισφορές σε περιπτώσεις που δεν επαρκούσαν οι εισφορές για την
πληρωμή των αποζημιώσεων. Το κυριότερο βέβαια αίτιο ήταν η έλλειψη
ασφαλιστικής συνείδησης.


Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)

Η ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1929 με τον νόμο 4332 και αποτελεί έναν ιδιότυπο
Οργανισμό με κοινωφελή χαρακτήρα. Στον ασφαλιστικό χώρο εισέρχεται το
1932 με ασφαλίσεις πυρός . Στη συνέχεια το 1935 επεκτείνεται σε ασφαλίσεις
μεταφορών, το 1946 σε ασφαλίσεις αλιευτικών σκαφών, το 1953 σε ασφαλίσεις
προσωπικών ατυχημάτων και το 1954 (με τη συγχώνευσή της με το ΤΑΓ ) σε
ασφαλίσεις κατά χαλαζιού και κτηνών. Το 1980 η ΑΤΕ ίδρυσε την θυγατρική της
Αγροτική Ασφαλιστική στην οποία μετέφερε το χαρτοφυλάκιό της, διακόπτοντας
έτσι τις ασφαλιστικές της εργασίες Η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών από την
ΑΤΕ

γινόταν κατ΄εξαίρεσιν του ν. 1023/1917 περί ιδιωτικής επιχείρησης

ασφάλισης. Το Κράτος δίνοντας στην ΑΤΕ το προνόμιο της άσκησης
ασφαλιστικών εργασιών απέβλεπε στην διάδοση της ασφαλιστικής ιδέας στους
αγρότες, στην ασφαλιστική προστασία τους από κινδύνους που οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν κάλυπταν και στην μείωση των ασφαλίστρων με
δεδομένο τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της παρεχόμενης από την ΑΤΕ
ασφάλισης. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εργασίες απέφεραν κέρδη τότε
αυτά χρησίμευαν για το σχηματισμό ασφαλιστικών αποθεματικών κεφαλαίων
και για την κατασκευή έργων σε χωριά της υπαίθρου. Επίσης ένας ιδιαίτερα
σοβαρός λόγος που εδόθη στην ΑΤΕ η άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών
ήταν να προστατευτεί η τράπεζα από την απώλεια κεφαλαίων που θα
μπορούσε να έχει στην περίπτωση που οι δανειοδοτηθέντες αγρότες
αδυνατούσαν λόγω καταστροφής της παραγωγής τους να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
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Οι κυριότεροι όροι της ασφάλισης ήταν : 1) η ΑΤΕ ασφάλιζε το σύνολο
των γεωργικών προϊόντων τα οποία ανάλογα με την τιμή τους ήταν χωρισμένα
σε ομάδες, η ασφάλιση δε αφορούσε ποσοτική και όχι ποιοτική ζημιά εκτός από
τον καπνό, τα μήλα και τα ροδάκινα όπου υπήρχε και κάλυψη ποιοτικής ζημιάς,
2) ασφαλιζόμενος μπορούσε να είναι όποιος είχε έννομο συμφέρων (ιδιοκτήτης,
ενοικιαστής), προκειμένου δε να ισχύει η ασφάλιση υπέγραφε οποιαδήποτε
εποχή πριν την συγκομιδή στο τοπικό υποκατάστημα της ΑΤΕ συμβόλαιο, ήταν
δε υποχρεωμένος να ασφαλίσει το σύνολο της παραγωγής του, 3) η ασφάλιση
γινόταν ενεργή από την επομένη της καταβολής των ασφαλίστρων, έληγε δε με
την έγκαιρη συγκομιδή του προϊόντος, 4) ο ασφαλιζόμενος κατέβαλε
ασφάλιστρα ανάλογα με το είδος και τον τόπο της καλλιέργειας ( η ΑΤΕ το 1954
και το 1955 είχε τιμολόγιο το οποίο περιλάμβανε 7 ομάδες προϊόντων και
προκειμένου να εφαρμόσει πολιτική διαφοροποίησης των ασφαλίστρων τις
αύξησε το 1956 σε 13 μειώνοντας προοδευτικά και τις τιμές), 5) η ΑΤΕ κατέβαλε
αποζημιώσεις μέχρι το ποσοστό 90% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου (ίσχυε
δηλαδή απαλλαγή υπέρ της ΑΤΕ 10%), ποσοστό το οποίο μετά την
ενεργοποίηση του ΟΓΑ περιορίστηκε σε 22% ή 27% ανάλογα με την κατηγορία
του προϊόντος, εφάρμοζε δε για τις αποζημιώσεις τακτική του καθορισμού
ανωτάτων ορίων ασφάλισης για κάθε κοινότητα, καλλιέργεια και παραγωγό, 6)
η ασφάλιση αφορούσε μόνο τις άμεσες ζημιές από χαλάζι, 7) σε περίπτωση
ζημιάς, ο ασφαλισμένος ήταν υποχρεωμένος μέσα σε τρεις ημέρες να
υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο Υποκατάστημα της ΑΤΕ, έπρεπε δε να προβεί
σε όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες προκειμένου να περισώσει την παραγωγή
που δεν καταστράφηκε και τέλος 8) η εκτίμηση της ζημιάς γινόταν από έναν ή
περισσότερους γεωπόνους που όριζε η τράπεζα, το πόρισμα δε της εκτίμησης
επιδίδεται στον ασφαλισμένο, ο οποίος αν δεν συμφωνεί έχει το δικαίωμα μέσα
σε τρις ημέρες να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης η οποία διενεργείται από
αρχαιότερο γεωπόνο εκτιμητή.
Τα ετήσια κατά μέσο όρο αποτελέσματα της ΑΤΕ στον τομέα των
ασφαλίσεων από το1954 που συγχωνεύτηκε με το ΤΑΓ μέχρι και το 1962,
χρονολογία που είχε ιδρυθεί ο ΟΓΑ χωρίς όμως να έχει ενεργοποιηθεί

η

ασφάλιση φυτικής παραγωγής, είναι :
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Αριθμός ασφαλιστικών συμβάσεων
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε δρχ.

60.000
1.000.000.000

Εισπραχθέντα ασφάλιστρα σε δρχ.

21.000.000

Καταβληθείσες αποζημιώσεις σε δρχ.

14.000.000



Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ)

Ο ΑΣΟ ιδρύθηκε με Ν.δ. τη;10-8-1925 (ΦΕΚ 210/Α/12-8-1925 ) σαν μια
αυτόνομη οικονομική οργάνωση που αποτελούσε νομικό πρόσωπο, χωρίς να
ξεκαθαριστεί αν επρόκειτο περί νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου
δικαίου. Οι κύριοι σκοποί του ΑΣΟ ήταν η διαχείριση και διάθεση της σταφίδας,
καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας και των όρων καλλιέργειάς της. Το
Κράτος ανέθεσε στον ΑΣΟ με Ν.δ. της 30-8-1929 (ΦΕΚ 348/Α/17-9-1929) την
υποχρεωτική ασφάλιση της σταφιδοπαραγωγής κατά των κινδύνων του
παγετού και του χαλαζιού. Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική ασφάλιση της
σταφιδοπαραγωγής είχε ήδη επιβληθεί με το Ν.δ. της 29-6-1923 (ΦΕΚ 183/Α/57-1923).
Ο ΑΣΟ ως ασφαλιστικός φορέας λειτούργησε κατά περιόδους και
συγκεκριμένα :
1η περίοδος από το 1929 μέχρι το 1932 που ανέλαβε τη διαχείριση και τη
χρηματοδότηση του ΑΣΟ η Εθνική Τράπεζα, η δε ασφάλιση διακόπηκε λόγω
των μεγάλων ζημιών εξαιτίας του παγετού του 1931.
2η περίοδος από το 1934 που το κράτος επανέφερε την ασφάλιση, μέχρι το
1936 που διακόπηκε πάλι λόγω εκτεταμένων ζημιών. Η διακοπή αυτή είχε
διάρκεια μέχρι το 1948 λόγω των πολέμων και της κατοχής.
3η περίοδος από το 1948 μέχρι το 1963 που ο ΟΓΑ ανέλαβε και την
ασφάλιση της σταφιδοπαραγωγής. Την περίοδο αυτήν το Κράτος με το Ν. δ.
696/1948,

προκειμένου

να

χρηματοδοτηθεί

η

ασφάλιση

της

σταφιδοπαραγωγής, επέβαλε εισφορά η οποία μπορούσε να είναι διαφορετική
ανά περιφέρεια (ανάλογα με τις πιθανότητες εμφάνισης ζημιάς), χωρίς όμως να
υπερβαίνει το 7% της αξίας της σταφίδας. Το 1956 η εισφορά αυτή από πάγια
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που ήταν έγινε ποσοστιαία και καθιερώθηκε το 2% της εκάστοτε μέσης τιμής
ασφάλειας, καταργήθηκε δε το 1961.
Οι κυριότεροι όροι ασφάλισης ήταν : 1) ο ζημιωθείς παραγωγός
προκειμένου να αποζημιωθεί έπρεπε να υποβάλει δήλωση ζημιάς στο αρμόδιο
υποκατάστημα του ΑΣΟ μέσα σε 12 ημέρες από την ημέρα ζημίας, κατέθετε δε
παράβολο αξίας 60 δρχ. από τις οποίες του επιστρέφονταν οι 50δρχ, σε
περίπτωση που η ζημιά ήταν μεγαλύτερη του 20%, διαφορετικά κατέπιπτε υπέρ
του ΑΣΟ, 2) ζημιά μικρότερη του 20% δεν αποζημιωνόταν, η ζημιά όμως που
ήταν μεγαλύτερη

αποζημιωνόταν εξ ολοκλήρου, 3) η εκτίμηση της

στρεμματικής απόδοσης ενώ στην αρχή ήταν ελεύθερη, αργότερα περιορίστηκε
στα 200 κατά ανώτατο όριο κιλά, 4) η τιμή αποζημίωσης αρχικά δεν μπορούσε
να είναι κατώτερη του 60% της εκάστοτε κατώτερης τιμής συγκέντρωσης ή
εξαγοράς σταφίδας από τον ΑΣΟ, της εσοδείας που συνέβη η ζημιά, 5) ο
υπολογισμός της ζημιάς γινόταν με βάση την παραγωγή όλων των
αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν και όχι καθενός ξεχωριστά, 6) η εκτίμηση των
ζημιών γινόταν από την Α΄βάθμια επιτροπή αποτελούμενη από ένα γεωπόνο
του Υπουργείου Γεωργίας ή της ΑΤΕ που εκτελούσε χρέη προέδρου, από έναν
υπάλληλο του ΑΣΟ και από έναν αντιπρόσωπο των παραγωγών, ενώ υπήρχε
και Β΄βάθμια επιτροπή για την εξέταση τυχόν ενστάσεων αποτελούμενη από
έναν γεωπόνο του Υπουργείου Γεωργίας ανωτέρου βαθμού του γεωπόνου που
συμμετείχε στην Α΄βάθμια επιτροπή και από έναν υπάλληλο του ΑΣΟ, 7) τα
έξοδα των εκτιμήσεων βάρυναν τον ΑΣΟ, σε περίπτωση όμως ένστασης ο
παραγωγός ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει παράβολο 100 δρχ, από τις
οποίες έπαιρνε πίσω 80 σε περίπτωση που αυτή γινόταν δεκτή.

Α.3 Κριτική
Η συνεχής προσπάθεια αναζήτησης της βέλτιστης λύσης με συνεχείς
αλλαγές

στο

σύστημα

των

γεωργικών

ασφαλίσεων,

είναι

το

κύριο

χαρακτηριστικό της προ ΟΓΑ εποχής. Το Ελληνικό Κράτος με τεχνικές
διασποράς του κινδύνου, όπως είναι η δημιουργία αποθεματικών και η
αντασφάλιση, προσπαθεί να προστατεύσει το γεωργοασφαλιστικό σύστημα.
Είναι επίσης σοβαρή η προσπάθεια που καταβάλλεται από το ελληνικό
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αγροτικό

συνεταιριστικό

κίνημα

για

την

ανάπτυξη

γεωργικής

αλληλοασφαλιστικής δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά
μέσα και όχι το κράτος - χορηγό. Προσπάθεια βέβαια που δεν είχε επιτυχή
κατάληξη και έτσι οι συνεταιριστές αναζητούν λύσεις συνεργασίας με το κράτος
με ισότιμη όμως συμμετοχή των οργανώσεών τους. Είναι ενδιαφέρουσα η
πρόταση του Διευθυντή της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών Θ. Τζωρτζάκη ο
οποίος το 1936 πρότεινε την ίδρυση ασφαλιστικής εταιρείας Ενώσεων
Συνεταιρισμών και ΑΤΕ με παράλληλη απόσχιση του Κλάδου ασφαλίσεων από
την ΑΤΕ, λέγοντας ότι «οι κατακτήσεις δεν είναι καθόλου ασφαλείς. Κοινωφελείς
οργανισμοί, μη στηριζόμενοι αμέσως εις τα άμεσα συμφέροντα του λαϊκού όγκου
τον οποίο εξυπηρετούν , όσο καλά οργανωμένοι και αν είναι, όσο καλήν διάθεσιν
και αν έχουν, θα υποκύψουν εις την αντίδρασιν των αντιθέτων συμφερόντων».
Το 1937 όμως στην γενική συνέλευση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, οι
προτάσεις αφορούσαν μόνο την καλύτερη εφαρμογή των ασφαλιστικών
εργασιών της ΑΤΕ (η οποία είχε τον έλεγχο του ΤΑΓ) με τους συνεταιρισμούς να
αναλαμβάνουν δευτερεύουσες εργασίες, εκφράζεται δε και η ευχή να ξεκινήσει η
μελέτη για τη δημιουργία κοινωνικών ασφαλίσεων των αγροτών. Στόχος πλέον
των συνεταιριστών είναι η κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος επετεύχθη το 1961 με
την ίδρυση του υπό πλήρη κρατικό έλεγχο ΟΓΑ.

Β. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το

1961

έληξε

η

πορεία

του

γεωργικού

αλληλοασφαλιστικού

συνεταιριστικού κινήματος, με τους συνεταιριστές να εκφράζουν, μέσω του
διοικητικού συμβουλίου της συνομοσπονδίας τους, τις ευχαριστίες τους στον
τότε πρόεδρο της κυβέρνησης για την ίδρυση του ΟΓΑ. Ήταν η χρονιά που
ψηφίστηκε ο νόμος 4169 σύμφωνα με τον οποίο : «Ιδρύεται νομικόν πρόσωπον
δημοσίου δικαίου, εδρεύον εν Αθήναις, υπό τον τίτλον «Οργανισμός Γεωργικών
Ασφαλίσεων», δηλούμενον εν τω παρόντι δια των αρχικών Ο.Γ.Α. και τελούν
υπό την εποπτείαν του Κράτους, ασκουμένην υπό του Προέδρου της
Κυβερνήσεως και του Υπουργού της Γεωργίας, εις ον ανατίθεται η άσκησις της
υπό του παρόντος νόμου θεσπιζόμενης ασφαλίσεως» . Η εποπτεία του ΟΓΑ
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ανατέθηκε με το ν.δ. 1/1968 στο Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, η έγκριση
όμως των κανονισμών ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΟΓΑ γινόταν με
κοινή

υπουργική

απόφαση

των

Υπουργών

Γεωργίας

και

Κοινωνικών

Υπηρεσιών.
«Ο ν. 4169/1961 για την ίδρυση του ΟΓΑ δημιούργησε ένα δίχτυ
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας για 2,5 εκατομμύρια φτωχούς αγρότες και
έθεσε τις βάσεις για την κοινωνική ευημερία του φτωχότερου τμήματος της
Ελληνικής κοινωνίας», σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών Επιστημών
Γεώργιο Μέργο, ενώ ο Robert J. Myers, εμπειρογνώμονας και αναλογιστής του
Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ΗΠΑ είχε γράψει : «Το νέο αυτό
σύστημα (του ΟΓΑ) συνιστά μια έξοχο προσέγγιση για την επίλυση του
δύσκολου προβλήματος της παροχής οικονομικής ασφάλειας στους αγροτικούς
πληθυσμούς…… το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξίζει να τύχει σημαντικού
ενδιαφέροντος από άλλες χώρες που επιζητούν να παράσχουν οικονομική
ασφάλεια στους αγροτικούς πληθυσμούς».
Η διάθεση της τότε κυβέρνησης για άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω
του ΟΓΑ προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόμου 4169/1961ΓΑ
όπου αναφέρεται : «…… η πολιτική δημοκρατία καθίσταται βαθμιαίως
οικονομική και κοινωνική. Η Ελλάς, ως είναι γνωστόν ……., μολονότι
εμφανίζεται ως χώρα διεπόμενη υπό συνταγματικού κειμένου ακραιφνώς
αστικοφιλελευθέρου, τείνει οργανικώς και ομαλώς προς την κοινωνικήν και
οικονομικήν Δημοκρατίαν, υιοθετήσασα μάλιστα αυτόν τούτον τον σχεδιασμόν
ως μέσον εντελεστέρας πραγματοποιήσεως της. Η δικαιοτέρα διανομή του
εθνικού εισοδήματος, η πληρεστέρα κατά το δυνατόν πραγματοποίησις της
κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας είναι δυνατό να συντελεστή τόσον διά
μέσων οικονομικής πολιτικής, όσον και δια μέσων κοινωνικής πολιτικής. Η
ασκούμενη πολιτική εν Ελλάδι χρησιμοποιεί και τα δύο ταύτα μέσα επιτεύξεως
του επιδιωκόμενου σκοπού…..»
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Σκοπός
Σκοπός του ΟΓΑ ήταν η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης :
1. για τον κίνδυνο του γήρατος, με την παροχή συντάξεων στους
υπερήλικες αγρότες


για τις ασθένειες και ατυχήματα, με την παροχή ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης τόσο στους αγρότες όσο και στα μέλη των οικογενειών τους,
και



για τις ζημιές που προκαλούνται στη φυτική παραγωγή από χαλάζι και
παγετό.



Ασφαλισμένοι
1. Το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού.
2. Οι παράκτιοι αλιείς.
3. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους σε
κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους σύμφωνα με την
απογραφή του 1961.
4. Οι Έλληνες μοναχοί που έχουν αγροτικοί δραστηριότητα



Πόροι του ΟΓΑ
1. Οι εισφορές των ασφαλισμένων
2. Κοινωνικές εισφορές
3. Κρατικές επιχορηγήσεις
4. Λοιπές πηγές (πρόσοδοι περιουσίας, κ.α.)



Οργάνωση
Η οργάνωση του ΟΓΑ αποτελούσε για πολλούς πρότυπο πλήρους και

αποκεντρωμένης δομής και λειτουργίας. «Η απλότητα και το χαμηλό κόστος
λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης του ΟΓΑ σε συνδυασμό με την
χρησιμοποίηση διαφόρων υπηρεσιών στο μέγιστο, προσελκύουν έντονα την
λογική μας σκέψη. Ο ΟΓΑ δεν έχει ανάγκη εύφημης μνείας. Η διοικητική του
οργάνωση είναι εξέχουσα», είχε πει ο εμπειρογνώμονας

John Campell.
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Σύμφωνα δε με τον Robert J. Myers «τα διοικητικά προβλήματα του ΟΓΑ
επιλύθηκαν με ευφυείς μεθόδους».
Ο ΟΓΑ οργανωτικά αποτελείτο από :
α) Την Κεντρική Διοίκηση, μια επιτελική μονάδα με έργο την παροχή
οδηγιών και κατευθύνσεων στα περιφερειακά όργανα και η επεξεργασία των
στοιχείων που υποβάλλονται σ΄αυτήν, απαρτίζεται δε από μικρό αριθμό
ατόμων.
β) Τα περιφερειακά όργανα, με αποστολή την εξυπηρέτηση του αγρότη στον
τόπο κατοικίας του. Τα περιφερειακά όργανα του ΟΓΑ ήταν :
1.

Οι 6000 περίπου ανταποκριτές του ΟΓΑ, που αποτελούν το πιο
απομακρυσμένο όργανο. Οι ανταποκριτές υπάλληλοι μέχρι και
σήμερα κατατοπίζουν, ενημερώνουν και εξυπηρετούν τους αγρότες.
Χρέη ανταποκριτών ασκούν οι δημοτικοί υπάλληλοι.

2.

Οι ειρηνοδίκες οι οποίοι απένεμαν τις συντάξεις.

3.

Οι γεωπόνοι του δημοσίου και άλλων κρατικών οργανισμών που
διενεργούσαν

(μαζί

με

τους

μόνιμους

και

συμβασιούχους

γεωπόνους του ΟΓΑ) τις εκτιμήσεις ζημιών φυτικής παραγωγής.
4.

Η αγροφυλακή

5.

Τα ταχυδρομικά γραφεία όλης της χώρας, μέσω των οποίων
γινόταν η πληρωμή των αποζημιώσεων για ζημιές στη φυτική
παραγωγήκαι των συντάξεων.

6.

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας η οποία είχε την ταμειακή
διαχείριση του ΟΓΑ.



Η ασφάλιση φυτικής παραγωγής
Η κάλυψη της φυτικής παραγωγής από τον ΟΓΑ που προβλεπόταν από

τον ιδρυτικό του νόμο 4169/1961, εφαρμόστηκε από 1/1/1963 σύμφωνα με τον
κανονισμό ασφάλισης του ΟΓΑ που εγκρίθηκε με την με αριθ. 238833/11178/712-1962 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 478/Β΄/18-12-1962). Οι
ιδιωτικές εταιρείες αποσύρθηκαν από την αγορά και έμεινε μόνο η ΑΤΕ να
παρέχει προαιρετικά συμπληρωματική κάλυψη για το χαλάζι και κατά παντός
κινδύνου κάλυψη θνησιμότητας κτηνοτροφικών ζώων. Στην ασφάλιση της
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φυτικής παραγωγής του ΟΓΑ υπαγόντουσαν αυτοδίκαια και υποχρεωτικά οι
εκμεταλλευτές γεωργικών επιχειρήσεων και οι ιδιοκτήτες τέτοιων επιχειρήσεων
εφόσον ήταν ταυτόχρονα και εκμεταλλευτές άσχετα αν είχαν και άλλη
δραστηριότητα πλην της αγροτικής. Η ασφάλιση αφορούσε όλα τα προϊόντα της
φυτικής παραγωγής, κάλυπτε δε μέχρι το 1971 μόνο την ποσοτική ζημιά οπότε
και επεκτάθηκε η κάλυψη και στη ποιοτική ζημιά. Επίσης αφορούσε μόνο τις
άμεσες ζημιές από χαλάζι ή παγετό εφόσον αυτές υπερέβαιναν το ποσοστό του
20% της αναμενόμενης προς συγκομιδή παραγωγής ανά αγροτεμάχιο.
Σε ότι αφορά την ασφαλιστική διαδικασία που εφαρμοζόταν από την
έλευση της ζημιάς μέχρι την καταβολή των αποζημιώσεων, δεν διαφέρει από
την ακολουθούμενη σήμερα διαδικασία του ΕΛ.Γ.Α. που θα αναπτυχθεί στο
επόμενο κεφάλαιο.
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων άσκησε μέχρι το 1978 με επιτυχία
τις ασφαλίσεις φυτικής παραγωγής κατά παγετού και χαλαζιού με κοινωνικούς
κυρίως πόρους και με ιδιαίτερα μικρή οικονομική επιβάρυνση των αγροτών. Το
1978 προστέθηκαν δύο νέοι κίνδυνοι, η ανεμοθύελλα και η πλημμύρα Έτσι
ξεκίνησε μια πολιτική συνεχούς επέκτασης σε ότι αφορά τους υπό κάλυψη
κινδύνους, που συνεχίστηκε και από τον διάδοχο οργανισμό ΕΛ.Γ.Α..
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Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ε.Ε. αποδίδει μεγάλη σημασία στις γεωργικές ασφαλίσεις, θεωρώντας ότι
αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν
την

ανταγωνιστική

λειτουργία

και

την

επιβίωση

των

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων. Έτσι η κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπει την επιδότηση των
ασφαλίστρων από τα κράτη μέλη μέχρι ποσοστού 50%, ή ακόμα και μέχρι
80% όταν πρόκειται για ασφάλιση αποκλειστικά καταστροφικών κινδύνων,
ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τη συμμετοχή των γεωργών στα συστήματα
γεωργικών ασφαλίσεων των χωρών τους.
Η μη καθιέρωση μέχρι σήμερα κοινής πολιτικής για τις γεωργικές
ασφαλίσεις, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων στις
διάφορες

χώρες

μέλη

κοινωνικοοικονομικές

της

Ε.Ε.

συνθήκες

και

που

λειτουργούν

ανάλογα

τις

ιδιαιτερότητες

της

με

τις

αγροτικής

δραστηριότητας της κάθε χώρας. Προκειμένου να συγκλίνουν τα διάφορα
γεωργοασφαλιστικά συστήματα και να καθιερωθεί ένα Κοινοτικό Πλαίσιο
διαχείρισης των αγροτικών κινδύνων και με αντικειμενικό στόχο τη βελτίωση του
επιπέδου προστασίας των αγροτών έναντι των φυσικών κινδύνων, οι Προεδρίες
της Ισπανίας (πρώτο εξάμηνο του 2002) και της Ελλάδας (πρώτο εξάμηνο του
2003) ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, συγκαλώντας Πανευρωπαϊκές Συνδιασκέψεις,
στις οποίες υπέβαλαν ειδικά υπομνήματα, τα οποία όμως δεν πέτυχαν τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Εντούτοις οι συζητήσεις που έγιναν και ο
προβληματισμός που αναπτύχθηκε λόγω των κλιματικών αλλαγών και της
έξαρσης στην εμφάνιση των ακραίων καιρικών φαινομένων οδήγησαν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγγείλει την πρόθεσή της να εξετάσει ειδικά μέτρα
για την αντιμετώπιση των κινδύνων στη γεωργία.
Στις 9-3-2005 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι
με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ οι αγρότες είναι περισσότερο
προσανατολισμένοι προς την αγορά, αλλά οι κρίσεις που μπορεί να
παρουσιαστούν από φυσικές καταστροφές ή ασθένειες ζωικού και φυτικού
κεφαλαίου ή ακόμα από δυσμενείς οικονομικές καταστάσεις, ίσως να
απειλήσουν τη βιωσιμότητα ενός αγροκτήματος αλλά και την οικονομική
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σταθερότητα μια ολόκληρης περιοχής. Για αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρξει
προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Στο έγγραφο της Επιτροπής, εξετάζεται
ακόμα και το ενδεχόμενο καταβολής συγκεκριμένων ενισχύσεων τους αγρότες,
που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην παραγωγή
τους. Στο ίδιο έγγραφο υπάρχουν τρεις προτάσεις. Στην πρώτη πρόταση η
Επιτροπή

διερευνά

τη

δυνατότητα

συμμετοχής

στην

πληρωμή

των

ασφαλίστρων, όπου οι αγρότες παίρνουν ασφάλεια ενάντια στις φυσικές
καταστροφές από ακραίες καιρικές συνθήκες ή ασθένειες ζωικού και φυτικού
κεφαλαίου. Το ποσό που θα χορηγείται στους αγρότες στο πλαίσιο αυτού του
μέτρου δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% του συνολικού ποσού ασφάλισης ενώ
το ύψος των αποζημιώσεων θα πρέπει να είναι μικρότερο του 100% του
χαμένου εισοδήματος. Στην δεύτερη πρόταση η Επιτροπή ενθαρρύνει την
ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σε ένα ταμείο βοήθειας για τη γεωργία.
Στην τρίτη πρόταση η Επιτροπή υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας νέων
οργάνων που θα βοηθούν να καταβάλλεται μια βασική οικονομική ενίσχυση
στον παραγωγό σε περίπτωση που το εισόδημά τους μειωθεί κάτω από το 70%
του μέσου ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος.
Σήμερα στις χώρες της εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα γεωργικών
ασφαλίσεων. Σε χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η
Αγγλία, Φιλανδία, Βέλγιο το κράτος έχει εποπτικό μόνο ρόλο, ενώ τις
ασφαλίσεις ασκούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι ιδιωτικές ή ανήκουν
σε αγροτικούς φορείς (συνεταιρισμοί κ.λπ. που λειτουργούν όμως με κριτήρια
ελεύθερης αγοράς). Ο συνηθέστερος κίνδυνος που καλύπτεται στις λεγόμενες
ασφαλίσεις σοδειάς είναι το χαλάζι για τις μη προστατευόμενες καλλιέργειες και
η καταιγίδα για τις υπό κάλυψη. Σε άλλα κράτη ασκείται κρατική παρεμβατική
πολιτική στο σύστημα ασφαλίσεων, με τη μορφή συμμετοχής του δημοσίου σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς. Υπάρχει τέλος και το ελληνικό
σύστημα με τον κρατικό ΕΛ.Γ.Α. να αποτελεί στην ουσία τον μοναδικό φορέα
άσκησης γεωργικής ασφάλισης.
Ας εξετάσουμε τα συστήματα σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. :
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Γ.1 Αυστρία

Στην Αυστρία εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερα απλό σύστημα. Οι γεωργικές
ασφαλίσεις ασκούνται από την εταιρεία Osterreichische Hagelversicherung η
οποία ιδρύθηκε από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες το 1946.
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται ασφαλιστικά είναι το χαλάζι, ο παγετός, η
καταιγίδα, η ξηρασία και η πλημμύρα. Υπάρχουν επίσης και άλλοι κίνδυνοι που
καλύπτουν όμως επιλεγμένες καλλιέργειες.
Το κράτος επιδοτεί κατά 50% το ασφάλιστρο για ασφαλίσεις κατά του
χαλαζιού και προχωρά προσεκτικά την επέκταση της επιδότησης και σε άλλους
κινδύνους. Επίσης, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το κράτος χορηγεί
σε ζημιωθέντες παραγωγούς οικονομικές ενισχύσεις.

Γ.2 Γερμανία

Στη Γερμανία

οι ιδιωτικές ή συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρίες

καλύπτουν ζημιές μόνο από χαλάζι στη φυτική παραγωγή, ενώ προσφέρουν
εκτεταμένες

καλύψεις

χαρακτηρίζονται

στο

ζωικό

πρωτοποριακές,

κεφάλαιο
όπως

για

που

μερικές

παράδειγμα

από
η

αυτές

απώλεια

εισοδήματος και η κάλυψη περιβαλλοντικών κινδύνων. Υπάρχει μία μόνο
εταιρεία που προσφέρει καλύψεις για ζημιές από παγετό , πλημμύρες και
καταιγίδες, ενώ σε ελάχιστα κρατίδια παρέχεται και επιδότηση ασφαλίστρου.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και οι τοπικές κυβερνήσεις των
κρατιδίων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και επιδημιών παρέχει στους
ζημιωθέντες παραγωγούς οικονομικές ενισχύσεις.

Γ.3 Ιταλία

Οι βάσεις του σημερινού ιταλικού συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων
σοδειάς τέθηκαν το 1970 με την ίδρυση του Εθνικού Γεωργικού Ταμείου
Αλληλεγγύης.
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Καλυπτόμενοι κίνδυνοι
Στο ιταλικό σύστημα καλύπτονται κυρίως ζημιές από χαλάζι. Η κάλυψη για
ζημιές από παγετό είναι περιορισμένη. Το Εθνικό Γεωργικό Ταμείο
Αλληλεγγύης καλύπτει επίσης ζημιές από φυσικές θεομηνίες εφόσον αυτές
είναι μεγαλύτερες του 35% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής. Υπάρχει
τέλος και παροχή μη επιδοτούμενων γεωργικών ασφαλίσεων από ιδιωτικές
επιχειρήσεις για διάφορους κινδύνους.



Φορείς του συστήματος
Στο ιταλικό γεωργοασφαλιστικό σύστημα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς :
1. Το Υπουργείο Γεωργίας που αποτελεί τον κεντρικό φορέα του
συστήματος. Το Υπουργείο καθορίζει πια προϊόντα θα υπαχθούν στο
σύστημα της επιδότησης ασφαλίστρου, ελέγχει τις γεωργικές ενώσεις
που συμμετέχουν στο σύστημα, έχει την γενική εποπτεία του συστήματος
και τέλος προσδιορίζει το ύψος της ασφαλιστικής δαπάνης που θεωρείται
αποδεκτή ώστε να υπολογιστεί και η επιδότηση ασφαλίστρου που θα
δοθεί στους ασφαλισμένους.
2. Η Ένωση Γεωργικών Ενώσεων Ασφαλίσεων ASNACODI η οποία
διαπραγματεύεται τους όρους ασφάλισης για λογαριασμό των μελών της
3. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την πώληση της
ασφάλισης, την έκδοση ασφαλιστηρίων, την εκτίμηση των ζημιών και την
τήρηση βάσης δεδομένων.
4. Το Εθνικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλεγγύης που καλύπτει καταστροφικές ζημιές
που δεν καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.



Τρόπος λειτουργίας του συστήματος
Το Υπουργείο Γεωργίας κάθε χρόνο ανακοινώνει τις καλλιέργειες που

πρόκειται να επιδοτηθούν. Με βάση αυτήν την ανακοίνωση αρχίζει η
διαπραγμάτευση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετέχουν στο
σύστημα και των Γεωργικών Ενώσεων Ασφαλίσεων, μέσω των οποίων
ασφαλίζεται η πλειοψηφία των αγροτών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον, είναι
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υπεύθυνες για τη σύναψη των ασφαλίσεων με τους πελάτες τους μέσω των
πρακτορείων τους. Η παραγωγή των ασφαλίσεων ολοκληρώνεται με την
καταβολή των ασφαλίστρων, η οποία γίνεται κατά 50% ( ή λιγότερο) από τον
παραγωγό που καταβάλλει το μερίδιό του στη Γεωργική Ένωση Ασφαλίσεων
που ανήκει και από το κράτος ή την τοπική αυτοδιοίκηση κατά το μερίδιο που
τους αναλογεί. Η επιδότηση καταβάλλεται στη Γεωργική Ένωση Ασφαλίσεων, η
οποία αφού συγκεντρώσει τα ασφάλιστρα τα καταβάλλει στην ασφαλιστική
εταιρεία που έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο.
Η

εκτίμηση

των

ζημιών

γίνεται

από

πραγματογνώμονες

των

ασφαλιστικών εταιρειών, αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι δηλώσεις ζημιών από
τις εταιρείες. Υπάρχει τέλος και η διαδικασία της επανεκτίμησης σε ρίπτωση
που ο παραγωγός διαφωνήσει με το πόρισμα της εκτίμησης.


Πόροι του συστήματος
1. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι παραγωγοί.
2. Οι

επιδοτήσεις

ασφαλίστρων

που

καταβάλλει

το

κράτος

και

αντιπροσωπεύουν το 50% της ασφαλιστικής δαπάνης που θεωρείται
αποδεκτή.
3. Οι επιδοτήσεις ασφαλίστρων που καταβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση (1015%).

Γ.4 Ισπανία

Το Ισπανικό σύστημα γεωργικών ασφαλίσεων εμφανίζεται στα τέλη της
δεκαετίας του 1970 ως Πρόγραμμα Συνδυασμένων Γεωργικών Ασφαλίσεων.


Καλυπτόμενοι κίνδυνοι
1. Στο φυτικό τομέα καλύπτονται ζημιές από χαλάζι, φωτιά, ξηρασία,
παγετός, πλημμύρα, λαίλαπα, καύσωνας. Ο ημιαυτόνομος οργανισμός
του Υπουργείου Γεωργίας ENESA μπορεί να συμπεριλάβει στο Ετήσιο
Πρόγραμμα Συνδυασμένων Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλα ζημιογόνα
αίτια όπως χιόνι, υπερβολικές βροχοπτώσεις κ.α. με την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν ικανοποιητικές μελέτες.
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2. Στην κτηνοτροφία καλύπτονται : ο τυχαίος θάνατος, υποχρεωτική
θανάτωση, αχρήστευση ζώου λόγω ατυχήματος ή επιζωοτιών.
3. Στα δάση καλύπτεται ζημιά από φωτιά.
Καλύπτονται τέλος και οι ιχθυοκαλλιέργειες από κατονομαζόμενους
κινδύνους.


Είδη που καλύπτονται
1. Καλλιέργειες : σιτηρά, όσπρια, λαχανικά, λαχανικά και άνθη
κάλυψη,

ελαιώδεις

σπόροι,

ελιές,

αμπέλια,

βιομηχανικά

υπό
φυτά,

εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, φουντούκια, φυτώρια και μπανάνες
2. Κτηνοτροφία : βοοειδή και αιγοπρόβατα
3. Ιχθυοκαλλιέργειες : τσιπούρες λαβράκια, καλκάνια, πέστροφες και μύδια.


Φορείς του συστήματος
Το ισπανικό γεωργοασφαλιστικό σύστημα απαρτίζουν οι εξής φορείς :
1. Η ανώνυμη εταιρεία AGROSEGURO με μετόχους τις ασφαλιστικές
εταιρείες σε ποσοστό 84% και τον κρατικό φορέα CCS με ποσοστό 16%.
Η AGROSEGURO δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία αλλά εταιρεία παροχής
υπηρεσιών και διαθέτει πέρα από τις κεντρικές της υπηρεσίες και 13
περιφερειακά υποκαταστήματα. Τα αντικείμενά της είναι : α) έχει την
ευθύνη του συντονισμού όλου του συστήματος, της διενέργειας των
εκτιμήσεων, της πληρωμής των αποζημιώσεων , της συγκέντρωσης
στατιστικών στοιχείων, της αναλογιστικής έρευνας και της βελτίωσης του
ασφαλιστικού συστήματος, β) αντιπροσωπεύει τους μετόχους σύμφωνα
με τις αρμοδιότητές της, γ) κατανέμει τους κινδύνους μεταξύ των μετόχων
και έτσι δημιουργείται ένας συνασφαλιστικός φορέας ο οποίος πρέπει να
έχει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Οικονομικών, δ) αναλαμβάνει τους κινδύνους για λογαριασμό του
συνασφαλιστικού φορέα και ε) συνεργάζεται με ENESA, CCS και
Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών.
2. Ο ημιαυτόνομος οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας ENESA ο οποίος
: α) καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Συνδυασμένων Γεωργικών
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Ασφαλίσεων, β) προσδιορίζει ποιες αγροτικές δραστηριότητες θα
καλυφθούν από την ασφαλιση, γ) καταρτίζει με την Γενική Διεύθυνση
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Οικονομικών τις προδιαγραφές για την
κατανομή των επιδοτήσεων και δ) λειτουργεί ως συντονιστής και
σύνδεσμος από την πλευρά του κράτους στις σχέσεις κράτους και
λοιπού συστήματος.
3. Το CCS (Consorcio de Compensacion de Seguros) είναι ένας κρατικός
οργανισμός με βασικό αντικείμενο την κάλυψη ζημιών καταστροφικών
γεγονότων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας. Προσφέρει επίσης υποχρεωτική αντασφάλιση στο
Σύστημα Γεωργικών Ασφαλίσεων , επιθεωρεί ως αντασφαλιστής τη
διενέργεια εκτιμήσεων ζημιών και όπως προαναφέριθηκε συμμετέχει με
ποσοστό 16% στην AGROSEGURO Το CCS ανήκει στην αρμοδιότητα
του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ του Υπουργείου Οικονομικών η
οποία εγκρίνει : τους ασφαλιστικούς όρους και το ασφάλιστρο για κάθε
ασφαλιστικό προϊόν και τα ποσοστά συνασφάλισης των μετόχων που
προτείνει η AGROSEGURO.


Τρόπος λειτουργίας του συστήματος
Η ENESA

καταρτίζει με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων

πλευρών κάθε χρόνο το Ετήσιο Πρόγραμμα Συνδυασμένων Γεωργικών
Ασφαλίσεων το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στο
πρόγραμμα αυτό αναφέρονται οι κίνδυνοι, οι καλλιέργειες, οι καλύψεις που είναι
δυνατές , τα ποσοστά των επιδοτήσεων και τα συνολικά ποσά που θα
διατεθούν. Κατόπιν δημιουργούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα που πωλούνται
μέσω των δικτύων των ασφαλιστικών εταιρειών. Η AGROSEGURO : εισπράττει
από το κράτος την αντίστοιχη επιδότηση, είναι υπεύθυνη για τις εκτιμήσεις των
ζημιών οι οποίες γίνονται από τους γεωπόνους εκτιμητές που ανήκουν στο
μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό της, και καταβάλλει στους δικαιούχους τις
αποζημιώσεις.
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Η αντασφάλιση είναι κρατική ( και συμπληρωματικά ιδιωτική) και το CCS
είναι ο κρατικός φορέας που αντασφαλίζει υποχρεωτικά τον κίνδυνο που
αναλαμβάνει ο συνασφαλιστικός φορέας.


Πόροι του συστήματος
1. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι παραγωγοί
2. Οι επιδοτήσεις ασφαλίστρων που καταβάλλει το κράτος και τα ποσοστά
τους κυμαίνονται από 20 έως 50%.

Γ.5 Ο οργανισμός γεωργικής Ασφάλισης Κύπρου
Στην Κύπρο, φορέας του συστήματος είναι ο Οργανισμός Γεωργικής
Ασφάλισης. Αυτός είναι ένας ημικρατικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ο
οποίος

βρίσκεται υπό

την εποπτεία του κράτους που ασκείται από τον

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Λειτουργεί από το
1978, προσφέροντας εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς, στις περιπτώσεις
που τα ασφαλισμένα γεωργικά προϊόντα τους υφίστανται ζημιές από
αναπόφευκτα φυσικά αίτια που καλύπτονται από το Νόμο του Ο.Γ.Α.
Όλοι οι παραγωγοί που καλλιεργούν ασφαλισμένα γεωργικά προϊόντα
θεωρούνται ασφαλιζόμενα πρόσωπα και υποχρεούνται να καταβάλλουν
ασφάλιστρο, ως ποσοστό επί του αναμενόμενου από τα προϊόντα αυτά
εισοδήματος. Το ποσοστό ασφαλίστρου, που καταβάλλουν σήμερα οι
ασφαλισμένοι παραγωγοί, ανέρχεται σε 4% για τα σιτηρά, τα κτηνοτροφικά
φυτά και τις πατάτες και σε 3% για τα υπόλοιπα ασφαλισμένα γεωργικά
προϊόντα και είναι επιδοτούμενο κατά 50% από το κράτος.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι οι
καλλιέργειες που ασφαλίζονται .
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ

Χαλάζι (1978), Παγετός, Βροχή*,
(1993)

Ανεμοθύελλα

ΑΜΠΕΛΙΑ

Χαλάζι (1978), Παγετός (1981), Βροχή*,
Ανεμοθύελλα (2002), Καύσωνας (1991), Ισχυρός
Ξηρός Άνεμος

ΣΙΤΗΡΑ

Χαλάζι, Ανομβρία, Σκωρίαση (1978)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Χαλάζι , Παγετός (1985), Ανεμοθύελλα (1991),
Ισχυρός Ξηρός Άνεμος(2002),
Υδαρής Κηλίδα (1995)

ΞΗΡΙΚΑ ΚΤ. ΦΥΤΑ

Χαλάζι (1991), Ανομβρία (1987)

ΠΑΤΑΤΕΣ

Χαλάζι , Παγετός, Πλημμύρα (1989)

ΦΑΣΟΛΙΑ

Χαλάζι , Παγετός, Πλημμύρα, Παρατεταμένες
Βροχοπτώσεις, Θερμός Ξηρός Άνεμος (1997)

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ

Χαλάζι , Παγετός (1998)

ΜΕΣΠΙΛΑ

Χαλάζι , Παγετός (1998)

* Ζημιές από Βροχή καλύπτονται μόνο στα Κεράσια κατά το στάδιο της ωρίμανσης
και τα κουμανδαρίσιμα σταφύλια κατά το διάστημα που είναι απλωμένα στον ήλιο.

Πίνακας 1

Γ.6 Συμπέρασμα

Η έλλειψη κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργική ασφάλιση επιτρέπει την
ύπαρξη στα κράτη μέλη της Ε.Ε. , εθνικών συστημάτων γεωργικών
ασφαλίσεων, ενισχυόμενων οικονομικά από τον κρατικό προϋπολογισμό,
ανάλογα με τη φιλελεύθερη ή μη αντίληψη για την οικονομική και κοινωνική
πολιτική που ακολουθείται σε οικονομία της αγοράς από την εκάστοτε
κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Το 1988 πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο της ασφάλισης
της γεωργικής παραγωγής στη χώρα μας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του
θεσμού. Έτσι με τον Νόμο 1790/1988, καταργούνται οι κλάδοι Β΄ Ασφάλισης
Γεωργικής Παραγωγής και ΙΓ΄ Προλήψεως Ζημιών Γεωργικής Παραγωγής του
Ο.Γ.Α. και ιδρύεται Οργανισμός κοινής ωφέλειας με την επωνυμία "Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων" (ΕΛ.Γ.Α.), ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, έχει έδρα την Αθήνα και
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας. Η κυριότητα όλων των
συστημάτων αντιπαγετικής και αντιχαλαζικής προστασίας που ανήκουν στον
Ο.Γ.Α. περιέρχεται στον ΕΛ.Γ.Α. στον οποίο μεταβιβάζονται τα εμπράγματα και
ενοχικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ο.Γ.Α. που αναφέρονται στους
κλάδους Ασφάλισης Γεωργικής Παραγωγής και Προλήψεως Ζημιών Γεωργικής
Παραγωγής καθώς και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς
των Κλάδων αυτών για την αντιμετώπιση των δαπανών που τους βαρύνουν.

Α. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Επιχειρώντας μια αναλυτική περιγραφή του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ενδιαφέρον παρουσιάζει

η μελέτη της

οργανωτικής δομής, του τρόπου διοίκησής του, του προσωπικού το οποίο
απασχολεί αλλά κυρίως των οικονομικών πόρων που διαθέτει προκειμένου να
λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Α.1 Οργάνωση


Διοίκηση
Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι :
⇒ το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
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⇒ ο Πρόεδρος ο οποίος διορίζεται με τριετή θητεία, με απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΕΛ.Γ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από :
α) Τον Πρόεδρο
β) Τον Αντιπρόεδρο, που αποτελεί εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας
και ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας.
γ) Το Γενικό Διευθυντή του ΕΛ.Γ.Α.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του,
που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
ε) Δύο εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους
αναπληρωτές τους, που προτείνονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ.).
στ) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον
αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.).
ζ) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον
αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.ΣΕ.).
η) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),
με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και προέρχονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους.
θ) Έναν αιρετό εκπρόσωπο του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., με τον
αναπληρωτή του.
ι) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού
(ΟΑΣΙΣ) , με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του
Οργανισμού αυτού.
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Υπηρεσίες
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. ( ΦΕΚ 1154/τ.βΒ΄/19-8-2005, αριθμ 282599/9-82005 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και του Υπουργού Γεωργίας) οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.
διαρθρώνονται σε :
⇒ υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης
⇒ υπηρεσίες Περιφερειακών Υποκαταστημάτων.
Οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης υπάγονται μαζί με τα Περιφερειακά
Υποκαταστήματα ιεραρχικά στον Γενικό Διευθυντή και στον Πρόεδρο, και
αποτελούνται από τις Διευθύνσεις :
◊ Ασφάλισης και Ενισχύσεων
◊ Μελετών και Εφαρμογών
◊ Διοικητικού
◊ Οικονομικού
◊ Πληροφορικής
Στην Κεντρική Διοίκηση λειτουργούν επίσης οι παρακάτω μονάδες οι οποίες
υπάγονται στον Πρόεδρο :
◊ Γραφείο Προέδρου
◊ Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
◊ Νομική Υπηρεσία
◊ Υπηρεσία Επιθεώρησης
◊ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
◊ Γραφείο Επικοινωνιακής Πολιτικής & Δημοσίων Σχέσεων
και το
◊ Γραφείο Γενικού Διευθυντή το οποίο υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή.
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Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α συγκροτούνται από :
◊ 13 Υποκαταστήματα
◊ 1 Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ)
Στα Υποκ/τα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που αφορούν στις ασφαλιστικές
διαδικασίες, εκτός από την εκκαθάριση των ζημιών που γίνεται σε κεντρικό
επίπεδο, ενώ οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης έχουν έργο επιτελικό,
συντονιστικό και εποπτικό.


Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.
Πέρα της παραπάνω κανονιστικής διάρθρωσης των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
έχουν ορισθεί, σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας Ανταποκριτές του
ΕΛ.Γ.Α. (συνήθως δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι)

οι οποίοι και

ασχολούνται με όλα τα θέματα ασφαλιστικής διαδικασίας του ΕΛ.Γ.Α..


'Αλλες υπηρεσίες
Επιπλέον, η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων του ΕΛ.Γ.Α. γίνεται από
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου και
της ΑΤΕ, ενώ εξυπηρετείται στις λειτουργικές του ανάγκες, βάσει συμβάσεων
που έχει συνάψει, με την ΑΤΕ, και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Α.2 Προσωπικό
Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στον ΕΛ.Γ.Α. ανέρχονται στα μέσα του 2005 σε
370 (Πίνακας 1), ενώ υπερδιπλάσιος είναι ο αριθμός των συμβασιούχων
υπαλλήλων (κυρίως γεωπόνων) που απασχολούνται τις περιόδους που
γίνονται οι εκτιμήσεις των ζημιών που προκαλούνται κυρίως από δυσμενή
καιρικά φαινόμενα. Οι υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι στις οργανικές μονάδες
που βρίσκονται στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα καθώς επίσης και στα 14
Περιφερειακά Υποκαταστήματα που εδρεύουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.
Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ειδικότητα
Αριθμός
Γεωπόνοι
168
Κτηνίατροι
30
Διοικητικοί
27
Μετεωρολόγοι
14
Πληροφορικής
5
Ιχθυολόγοι
1
Αναλογιστών
1
ΣΥΝΟΛΟ
246

Ειδικότητα
Διοικητικοί

Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Αριθμός
6

Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ειδικότητα
Αριθμός
Διοικητικοί
90
Χειριστές αεροσκαφών
2
Οδηγοί
2
Τηλεφωνητές
2
Τεχνικοί
1
ΣΥΝΟΛΟ
97
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ειδικότητα
Αριθμός
Επιμελητές
16
Εργάτες
2
Καθαρίστριες
3
ΣΥΝΟΛΟ
21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

370

Πίνακας 2: Εργαζόμενοι του ΕΛ.Γ.Α.

Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός του 2006 θα μονιμοποιηθούν 217
συμβασιούχοι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α., για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ.
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164/2004 που αφορά τη μονιμοποίηση συμβασιούχων υπαλλήλων του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Α.3 Πόροι
Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. είναι :


Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο
5α του 1790/1988, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 2945/2001
(ΦΕΚ 223/Α΄/8-10-2001).Τα έσοδα αυτά υπολογίζονται επί της αξίας (όπως
αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5α του 1790/1988) των
αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών, φυτικής προέλευσης σε
ποσοστό 3% και ζωικής προέλευσης σε ποσοστό 0,5%.
Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν υπόκεινται:
α) Τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Όρους ,
ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε Ιερές Μονές ή σε τρίτους ,φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.
β) Τα φυτικά και ζωικά προϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών αντίστοιχα,
που αναπτύσσονται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχουν
εξαιρεθεί από την ασφαλιστική κάλυψη.
γ) Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα
με

τους

κανονισμούς

ασφάλισης

που

ισχύουν.(Ν.3147/03

ΦΕΚ135/Α΄/5.06.2003)


Τα έσοδα από τη δήλωση καλλιέργειας βάμβακος, η οποία γίνεται σε
εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.3147/03.06.2003 και σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 56983/11.09.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών &
Οικονομίας και Γεωργίας που καθορίζει τους όρους, τις διαδικασίες και τις
προϋποθέσεις για την είσπραξη της ειδικής αυτής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.. Ο
τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αυτής είναι : « συνολική επιλέξιμη
παραγωγή Χ μέση σταθμική τιμή ανά κιλό της προηγούμενης πενταετίας
(0.91 για το 2005) Χ 2,5%» όπου η συνολική επιλέξιμη παραγωγή
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των καλλιεργημένων στρεμμάτων που
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ο παραγωγός έχει δηλώσει στο ΟΣΔΕ επί την παραγωγή ανά στρέμμα που
προσδιορίζεται από την εκτιμώμενη απόδοση ζώνης.
Η απόφαση για την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας βάμβακος ήταν
αποτέλεσμα της κατάργησης της υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστική εισφοράς επί
των ενισχύσεων όλων των αγροτικών προϊόντων που χορηγούνται από
την Ευρωπαϊκή ένωση (αριθμ 57967/2001 ΦΕΚ 1561/Β/21-11-2001,
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας).


Τα έσοδα από τη δήλωση εκτροφής η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
το 2004 με βάση την με αρ. πρωτ. 282282/23-12-2003 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας και Γεωργίας και καθορίζεται ως
σταθερή τιμή ανά ζώο ή κυψέλη για κάθε είδος ζώου. Οι τιμές ασφαλιστικής
μονάδας ανά ζώο για το 2005 είχαν καθοριστεί ως εξής : α) επιλέξιμα
αιγοπρόβατα 0,65 ευρώ, 2) βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 9 ευρώ, 3) βοοειδή
κρεατοπαραγωγής 7 ευρώ, 4) βοοειδή παχυνόμενα 4 ευρώ, 5) κουνέλια
0,10 ευρώ και 6) μελισσοσμήνη 0,35 ευρώ ανά σμήνος.



Τα τέλη εκτίμησης ζημιών, οι αμοιβές και τα έσοδα από τις υπηρεσίες που
παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. προς τρίτους. Τα τέλη εκτίμησης ορίζονται ως εξής:
1) Για ζημιές στη φυτική παραγωγή
◊

Για ζημιά σε αροτριαίες καλλιέργειες σε ένα (1 €) ευρώ κατά στρέμμα.

◊

Για ζημιά σε αμπελοειδή σε δύο (2 €) ευρώ κατά στρέμμα.

◊

Για ζημιά σε καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων σε δέκα λεπτά (0,10
€) του ευρώ, κατά δένδρο, όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα
ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

◊

Για ζημιά σε καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η
χαμηλή κάλυψη), σε δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα

◊

Για ζημιά σε καλλιέργειες δρεπτών ανθέων σε είκοσι (20 €) ευρώ κατά
στρέμμα.

◊

Για ζημιά σε καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών
θάμνων - δένδρων σε σαράντα (40 €) ευρώ κατά στρέμμα.
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◊

Για ζημιά σε καλλιέργειες γλαστρικών φυτών σε πενήντα (50 €) ευρώ
κατά στρέμμα.
Τα τέλη επανεκτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19
του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.,
ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης.

2) Για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο :
◊

Για βοοειδή και μόνοπλα σε τριάντα (30 €) ευρώ κατά κεφαλή
ζημιωθέντος ζώου.

◊

Για αιγοπρόβατα και χοίρους σε δύο (2 €) ευρώ κατά κεφαλή
ζημιωθέντος ζώου.

◊

Για όρνιθες, γαλοπούλες και κουνέλια σε ένα δέκατο (0,1 €) του
ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου.

◊

Για μελισσοσμήνη

σε δύο (2 €) ευρώ κατά ζημιωθέν

μελισσοσμήνος (κυψέλη).
◊

Ορίζεται ως ανώτατο όριο τελών εκτίμησης το ποσό των
τριακοσίων (300 €) ευρώ ανά αναγγελία ζημιάς.

Τα τέλη επανεκτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16
του Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α.,
ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης.


Επιχορηγήσεις από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και άλλων
διεθνών οργανισμών.



Ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν:
α) Κινδύνους που δεν ασφαλίζονται από την ελεύθερη ασφαλιστική αγορά
(μη ασφαλίσιμοι κίνδυνοι)
β) Ενεργητική προστασία και εκτέλεση ερευνητικού έργου για την
εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α
γ)Λειτουργικά έξοδα καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την
εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α
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Ειδική κρατική επιχορήγηση για την εκτέλεση κάθε σχετικής δραστηριότητας
που ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α , σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου
2. (Ν.3147/03 ΦΕΚ135/Α΄/5.06.2003)



Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κάθε
είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.



Οι αποδόσεις από την επένδυση των αποθεματικών.

Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που
προκαλούνται από καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους.
2. Την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού,
ζωικού,

αλιευτικού

και

εγγείου

κεφαλαίου

των

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2342/1995.
3. Τη διεξαγωγή ερευνών για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
4. Την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των
ερευνών της προηγούμενης περίπτωσης.
5. Την

υποβολή

προτάσεων

στο

Υπουργείο

Γεωργίας

για

την

αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των
καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το δυνατόν
αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών για την
ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών.
6. Την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες και στις οργανώσεις
των αγροτών σε θέματα πρόληψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της
επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων.
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7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α.το έργο
της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη
φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή από αίτια που δεν καλύπτει ο
ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στο ζωικό, φυτικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο
κεφάλαιο. Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον
ΕΛ.Γ.Α., η καταβολή ενισχύσεων ή αποζημιώσεων στους δικαιούχους με
μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή με δανεισμό εκ
μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α’ ) και την υποχρέωση του
Δημοσίου για την αποπληρωμή του δανείου. (Ν.3074/ 2002,ΦΕΚ
296/Α΄/4.12.2002). Τέλος με αε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α κάθε σχετική με τα αντικείμενα του
Οργανισμού δραστηριότητα. (Ν.3147/03 ΦΕΚ135/Α΄/5.06.2003)
Σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού του
νόμου 1790/1988, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 2945/2001 (ΦΕΚ
223/Α΄/8-10-2001).

Β.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Β.1 Ο καταστατικός σκοπός
Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει τους ακόλουθους σκοπούς:
8. Την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που
προκαλούνται από καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους.
9. Την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού,
ζωικού,

αλιευτικού

και

εγγείου

κεφαλαίου

των

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2342/1995.
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10. Τη διεξαγωγή ερευνών για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
11. Την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των
ερευνών της προηγούμενης περίπτωσης.
12. Την

υποβολή

προτάσεων

στο

Υπουργείο

Γεωργίας

για

την

αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των
καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το δυνατόν
αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών για την
ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών.
13. Την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες και στις οργανώσεις
των αγροτών σε θέματα πρόληψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της
επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α.το έργο
της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη
φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή από αίτια που δεν καλύπτει ο
ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στο ζωικό, φυτικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο
κεφάλαιο. Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον
ΕΛ.Γ.Α., η καταβολή ενισχύσεων ή αποζημιώσεων στους δικαιούχους με
μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή με δανεισμό εκ
μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α’ ) και την υποχρέωση του
Δημοσίου για την αποπληρωμή του δανείου. (Ν.3074/ 2002,ΦΕΚ
296/Α΄/4.12.2002). Τέλος με αε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α κάθε σχετική με τα αντικείμενα του
Οργανισμού δραστηριότητα. (Ν.3147/03 ΦΕΚ135/Α΄/5.06.2003)
Σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού του
νόμου 1790/1988, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 2945/2001 (ΦΕΚ
223/Α΄/8-10-2001).
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Β.2 Η υλοποίηση του καταστατικού σκοπού

Β.2.1 Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι
α) Φυτική παραγωγή
Η ασφάλιση της φυτικής παραγωγής αποτελεί το βασικό ασφαλιστικό έργο
του ΕΛ.Γ.Α.. Σύμφωνα με τον ν.1790/1988, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον
ν.2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/8-10-2001) στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδίκαια και
υποχρεωτικά, το σύνολο της φυτικής παραγωγής και του φυτικού κεφαλαίου
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους παρακάτω κινδύνους :
α) Η πλημμύρα.
β) Η ανεμοθύελλα .
γ) Ο παγετός και το υπερβολικό ψύχος.
δ) Το χιόνι.
ε) Το χαλάζι.
στ) Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία.
ζ) Οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις.
η) Η ξηρασία.
θ) Οι επιφυτείες και οι καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και
φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών.
ι) Ο κεραυνός, ως αιτία πυρκαγιάς.
ια) Ο σεισμός.
ιβ) Οι κίνδυνοι από τη θάλασσα.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του
ΕΛ.Γ.Α., οι κίνδυνοι για τους οποίους καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές στη
φυτική παραγωγή σήμερα είναι : χαλάζι, παγετός, ανεμοθύελλα, πλημμύρα,
καύσωνας, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι και θάλασσα.
Επίσης κατ΄ εξαίρεση καλύπτονται ασφαλιστικά από 15/3/2000 οι ζημιές που
προξενούνται στη φυτική παραγωγή από τα αγριογούρουνα στις περιοχές όπου
προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR.
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Από την ασφάλιση μπορεί να εξαιρεθούν, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερόμενων παραγωγών, η φυτική παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο κάθε
είδους καλλιεργειών των αγροτικών εκμεταλλεύσεών τους που αναπτύσσονται
αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον (δηλαδή σε καλυμμένο χώρο στον
οποίο με ειδικές τεχνικές ρυθμίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος) μόνιμων
θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
Σε ό,τι αφορά το είδος των ζημιών, καλύπτονται και αποζημιώνονται
ασφαλιστικά μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα
καλυπτόμενα

ασφαλιστικά

ζημιογόνα

αίτια

στη φυτική

παραγωγή

της

καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο. Οι ζημιές που
προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο ή που επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή
των επόμενων καλλιεργητικών περιόδων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, εκτός
της

καλλιέργειας

των

σπαραγγιών.

(απόφ.

245767/13.05.2002

ΦΕΚ605/Β΄/16.05.2002). Τέλος καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται οι
ζημιές που προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια
στην παραγωγή των υπό κάλυψη καλλιεργειών, εξ΄ αιτίας της μερικής ή ολικής
καταστροφής

των

υλικών

κατασκευής

των

θερμοκηπίων,

εφόσον

η

αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του
ασφαλισμένου.
Μια σημαντική συμπλήρωση του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής
Παραγωγής έγινε με την απόφ. 245767/13.05.2002 (ΦΕΚ605/Β΄/16.05.2002)
σύμφωνα με την οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι
ζημιές της φυτικής παραγωγής, όταν δεν έχουν καταβληθεί από τους
ασφαλισμένους οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Η απόφαση αυτή
δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη γιατί ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει καταφέρει να
αποκτήσει έναν μηχανισμό ελέγχου είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς
εκτός της καλλιέργειας βάμβακος.
Διάφοροι εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. :
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1. Ασφαλισμένοι, θεωρούνται τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία
έχουν την κυριότητα ή εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα.
2. Ζημιά, θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, η οποία αναμένεται
να συγκομισθεί κατ΄ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την
επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας
των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου
εισοδήματος των παραγωγών .
3. Αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους
ασφαλισμένους προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς που έπαθε η
φυτική τους παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα
αίτια.
4. Αγροτεμάχιο, θεωρείται το αυτοτελές τμήμα γης, το οποίο αποτελεί ενιαία
ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση και τα όρια του ορίζονται από όμορες
ιδιοκτησίες ή φυσικά και τεχνητά όρια. Στην περίπτωση των υπό κάλυψη
καλλιεργειών ( θερμοκήπια ), ως αγροτεμάχιο θεωρείται κάθε καλυμμένο
τεμάχιο γης το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελής μονάδα, ανεξάρτητα εάν
συνορεύει με άλλη υπό κάλυψη καλλιέργεια του αυτού παραγωγού .
Διαδικασίες ασφάλισης


Αναγγελία ζημιάς

Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη διεξαγωγή όλης της
διαδικασίας που αφορά στην ασφάλιση της φυτικής παραγωγής είναι οι
Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ
(48) ώρες από την ημέρα που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο
ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια
υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν.


Δήλωση ζημιάς

Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει
από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 12
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ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να
υποβάλλει

τη

δήλωση

ζημιάς

στον

Ανταποκριτή

του

ΕΛ.Γ.Α.

του

Δήμου/Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια. Η
δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο και μπορεί να υποβληθεί από τον
ίδιο τον παραγωγό ή από τρίτο πρόσωπο. Στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε
πρέπει ν' αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, οι αριθμοί του
δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου
Αγροτών, ο αριθμός λογαριασμού του στην ΑΤΕ, η διεύθυνση κατοικίας, η
τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της
καλλιέργειας και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.
Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την
καταχωρεί στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛ.Γ.Α. και παραδίδει στον ασφαλισμένο
αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης
που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης.


Συνοπτικό σημείωμα

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής δηλώσεων, ο ανταποκριτής
συντάσσει και υποβάλλει στον ΕΛ.ΓΑ. συνοπτικό σημείωμα των δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί σε ειδικό έντυπο, μαζί με το αποδεικτικό αποστολής των
τελών που εισπράχθηκαν, για λογαριασμό του ΕΛ.ΓΑ. . Τα πρωτότυπα των
δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφά τους ο
Ανταποκριτής θέτει στη διάθεση του οργάνου που έχει οριστεί από τον ΕΛ.ΓΑ.
για τη διενέργεια των εκτιμήσεων.


Διαδικασίες εκτίμησης

Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται
σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από έναν και μόνο
γεωπόνο - εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς
καθορίζεται ανάλογα με την εποχή που συνέβη η ζημιά και το βλαστικό στάδιο
της καλλιέργειας που πλήγηκε. Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις
στην περιοχή κάθε Δήμου/Κοινότητας γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους
ασφαλισμένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον Ανταποκριτή στα
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Γραφεία του Δήμου/Κοινότητας. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να
υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά, ενώ οφείλει να δώσει στον εκτιμητή
κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο του ζητηθεί. Ο εκτιμητής όσες φορές
το κρίνει σκόπιμο μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση της ζημιάς πριν από την
οριστική εκτίμηση, καθώς και στην παρακολούθηση της καλλιέργειας που
ζημιώθηκε πριν την οριστικοποίηση της εκτίμησης, οπότε και καταχωρεί το
πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε, κατά είδος και ποικιλία καλλιέργειας,
και για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά σε ειδικό έντυπο και το υποβάλλει στον
ΕΛ.Γ.Α.


Κοινοποίηση

Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια
ημέρα της παραλαβής των Δηλώσεων Ζημιάς να καλέσει με σχετική
πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου/Κοινότητας, τους
ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της
εκτίμησης.Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε γίνεται οριστικό μετά
την πάροδο δέκα ημερών από της επομένης ημέρας τοιχοκόλλησης της
πρόσκλησης. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερών, ο
ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με
το πόρισμα της εκτίμησης, με αίτηση που πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο
Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους,
που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α., το πόρισμά της είναι οριστικό και δεν μπορεί να
ασκηθεί κατ΄ αυτού άλλο ένδικο μέσο.


Εκκαθάριση

Όταν γίνονται ζημιές στη φυτική παραγωγή από τα καλυπτόμενα
ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια σε ποσοστό μέχρι και του είκοσι στα εκατό (20%)
της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατ΄ είδος και
ποικιλία καλλιέργειας, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά (δεν αποζημιώνονται). Αν η
ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%, καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς ποσοστό
88%, του πάνω από το 15% ποσοστού ζημιάς. Στις περιπτώσεις ζημιών από
παγετό στα καρποφόρα δένδρα ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς
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ποσοστό 88% του πάνω του 30% συνολικού ποσοστού ζημιάς, ενώ για ζημιές
από αρκούδα. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το 100% του πάνω του 5%
συνολικού ποσοστού ζημιάς.
Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε
συνάρτηση με : α) την κατά στρέμμα ή δένδρο παραγωγή και τον αντίστοιχο
αριθμό στρεμμάτων ή δένδρων, β) το ποσοστό της ζημιάς και γ) την τιμή
αποζημίωσης κατά μονάδα προϊόντος.
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, εκτός από
ειδικές δικαιολογημένες εξαιρέσεις, μετά την έναρξη της συγκομιδής του
προϊόντος με κατάθεση στους τραπεζικούς τους λογαριασμού στην ΑΤΕ,
απαλλάσσονται δε από κάθε φόρο και τέλη χαρτοσήμου, ενώ είναι και
ακατάσχετες εκτός εάν πρόκειται για απαιτήσεις για νόμιμη διατροφή, οπότε
έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. Συμψηφισμός των
παροχών αυτών με οφειλές του δικαιούχου προς τον ΕΛ.Γ.Α. είναι δυνατός. Η
αξίωση

του

ασφαλισμένου

για

λήψη

αποζημίωσης

από

τον

ΕΛ.Γ.Α

παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής αυτής.
β)Το ζωικό κεφάλαιο
Η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α. ξεκίνησε το 1989 και
το 1990 επεκτάθηκε σε κάλυψη ζημιών από αρκούδα σε μελισσοσμήνη. Στον
ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, το σύνολο της ζωικής
παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται από την ασφάλιση του
ΕΛ.Γ.Α οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές
μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτηση τους. Η
ασφάλιση αρχίζει τριάντα μέρες μετά την υποβολή της αίτησης και ισχύει
υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη. (Ν.3147/03 ΦΕΚ135/Α΄/5.06.2003)
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και αντικείμενο ασφάλισης
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. :
1. Ζημιά ζωικού κεφαλαίου θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα
για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των
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εξουσιοδοτημένων οργάνων - σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή
προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
2. Ασφαλιστική μονάδα (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων
ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε αγελάδες ηλικίας ίσης ή
μεγαλύτερης των δύο ετών. Έτσι για παράδειγμα βοοειδές ηλικίας μέχρι
6 μηνών αντιστοιχεί σε 0,40 Α.Μ. το καθένα, αίγες και πρόβατα ηλικίας
άνω του έτους αντιστοιχούν σε 0,15 Α.Μ. το καθένα, κ.λπ..
Ασφαλιστικά καλύπτονται και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές στο ζωικό
κεφάλαιο που αποκλειστικά και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους
ασφαλιζόμενους κινδύνους και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους
είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου. Εξαιρούνται από την
ασφαλιστική κάλυψη κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των
ασφαλιστικών μονάδων, ανά είδος ζώου είναι μικρότερος της μίας (1) και
προκειμένου για μελισσοσμήνη των δέκα (10) κυψελών. Σε περίπτωση ζημιών
στα μελισσοσμήνη από αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι


Φυσικά αίτια
1. Χαλάζι
2. Υπερβολικό ψύχος
3. Χιόνι
4. Ανεμοθύελλα
5. Πλημμύρα
6. Καύσωνας
7. Κεραυνός
8. Ζημιά από άγρια ζώα



Ασθένειες-παθήσεις
9. Ανθρακας
10. ,Πνευματάνθρακας
11. Ιογενής διάρροια (νόσος των βλεννογόνων)
12. Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (γαγγραινώδης
κόρυζα)
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13. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων
14. Παθολογικές καταστάσεις κατά τον τοκετό (Δυστοκία, Εκστροφή
μήτρας, κακώσεις γεννητικής οδού,περιτονίτιδας απο ρήξη η
κακώσεις μήτρας , εξαρθρήματα ή κατάγματα οστών, κακώσεις
νεύρων, τενόντων και μυών, οι οποίες εμφανίζονται κατά τον τοκετό)
15. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων.
Διαδικασίες ασφάλισης


Αναγγελία ζημιάς

Ο κτηνοτρόφος ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. αναγγέλλει
τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο
Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. που ανήκει ο Δήμος / Κοινότητα όπου ασκείται η
εκτροφή.


Δήλωση ζημιάς

Ο

ζημιωθείς

κτηνοτρόφος

υποβάλλει

τη

δήλωση

ζημιάς

στον

Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου/Κοινότητας της περιοχής του. Η δήλωση
ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο. Στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε πρέπει
ν' αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου, οι αριθμοί του δελτίου
ταυτότητας (ΑΔΤ), του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου
Αγροτών, ο αριθμός λογαριασμού του στην ΑΤΕ, η διεύθυνση κατοικίας, η
τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε
άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία. Ο Ανταποκριτής του
ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρεί στο ειδικό
πρωτόκολλο του ΕΛ.Γ.Α. και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο
οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που
καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης.


Διαδικασίες εκτίμησης

Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των
ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία
(εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες). Ο ασφαλισμένος είναι
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υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως
“μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.


Κοινοποίηση

Το πόρισμα εκτίμησης κοινοποιείται στον Ανταποκριτή, ενώ παράλληλα
ενημερώνεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να λάβει γνώση. Το πόρισμα της
εκτίμησης που διενεργήθηκε γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών
από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία
ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με
το πόρισμα της εκτίμησης, με αίτηση που πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο
Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο εκτιμητές που
ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α., το δε πόρισμά τους είναι οριστικό και δεν μπορεί να
ασκηθεί κατ΄ αυτού άλλο ένδικο μέσο.


Εκκαθάριση

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με :
1. Τον αριθμό ζημιωθέντων ζώων
2. Το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς
3. Το συντελεστή αποζημίωσης (0,80-1)
4. Την τιμή αποζημίωσης (ενιαίες για όλη την επικράτεια, καθορίζονται
εντός του Ιανουαρίου και ισχύουν για ένα έτος)
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους στους
ατομικούς λογαριασμούς ΑΤΕ. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη
αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της
εντολής.

Β.2.2 Η προληπτική προστασία
Η ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής
παραγωγής αποτελεί αντικείμενο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Σύμφωνα με τον ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-1995)
ενεργητική προστασία είναι η λήψη προληπτικών μέτρων, η χρησιμοποίηση
τεχνολογικών μέσων και η εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης καιρού και
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οποιουδήποτε άλλου μέσου ή άλλης μεθόδου, που αποκαλούνται μέσα
ενεργητικής προστασίας, για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών που
προξενούνται στη γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην αλιευτική παραγωγή και τις
αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις από φυσικούς κινδύνους,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄).
Η άσκηση ενεργητικής προστασίας γίνετα από τον ΕΛ.Γ.Α. με :
α) τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή τεχνολογικών μέσων ή μεθόδων.
β) την επιχορήγηση φορέων, δηλαδή αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων,
αναγνωρισμένων

ενδοσυνεταιριστικών

ομάδων

παραγωγών,

νόμιμα

συγκροτημένων ομάδων παραγωγών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.
1790/1988,

για

την

προμήθεια

και

εγκατάσταση

μέσων

ενεργητικής

προστασίας. Το ποσό επιχορήγησης για τα έτη 2005 και 2006 ανέρχεται στα
4.000.000 ευρώ ανά έτος.
Ο ΕΛ.Γ.Α. σήμερα εφαρμόζει προγράμματα για προστασία της φυτικής
παραγωγής από παγετό και από χαλάζι.
α) Προστασία από παγετό
Η προστασία της φυτικής παραγωγής από τον παγετό γίνεται με τους
ανεμομείκτες και τα συστήματα τεχνητής ομίχλης.


Ανεμομείκτες
Οι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ιδιοκτησίας ΕΛ.Γ.Α. μεταβιβάστηκαν
οργανωμένους

φορείς

παγετόπληκτων

περιοχών.

Ο

σε

Οργανισμός

αναγνωρίζοντας την μεγάλη συμβολή του εν λόγω μέσου στην προστασία
των καλλιεργειών, συνεχίζει το έργο του με την επιχορήγηση της αγοράς και
τοποθέτησης του αντιπαγετικού ανεμιστήρα σε ποσοστό μέχρι και 75% , ως
μέσου προστασίας των καλλιεργειών από τον Παγετό σε συγκεκριμένες
περιοχές και καλλιέργειες.
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Συστήματα τεχνητής ομίχλης
Με το σύστημα αυτό δημιουργούμε πυκνό νέφος ομίχλης μέσα σε μία
περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Το νέφος αυτό δεν είναι τίποτε
άλλο από εξαιρετικά μικρής διαμέτρου σταγονίδια νερού, που τροφοδοτεί το
σύστημα, με τη βοήθεια υψηλής πίεσης και μεγάλου αριθμού ακροφυσίων.
Το νέφος δημιουργείται από το σύστημα, στο ύψος των 8 μέτρων περίπου
από την επιφάνεια του εδάφους και η παραγωγή του είναι συνεχής. Η
μετακίνησή του προς την περιοχή προστασίας και η εξάπλωσή του πάνω και
μέσα σ' αυτή, εξασφαλίζεται με τη βοήθεια της αύρας, οι παράμετροι της
οποίας (ένταση - διεύθυνση) είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα απαραίτητο και
κρίσιμο για τη σωστή θέση εγκατάστασης και προσανατολισμού του
συστήματος, σε σχέση με την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.
Το σύστημα τεχνητής ομίχλης ιδιοκτησίας ΕΛ.Γ.Α. εγκαταστάθηκε και
παραδόθηκε στους γεωργικούς συνεταιρισμούς του Δήμου Βελβεντού του Ν.
Κοζάνης για μελλοντική αξιοποίηση και λειτουργία.
β) Προστασία από χαλάζι
Η προστασία της φυτικής παραγωγής από το χαλάζι γίνεται : α) με εναέρια μέσα

(Αεροπλάνα Σποράς των Χαλαζοφόρων Νεφών) και β) με επίγεια μέσα (Αντιχαλαζικά
Κανόνια Ηχοβολής και Αντιχαλαζικά Δίχτυα)



Εναέρια μέσα
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), από τον οποίο προήλθε ο

σημερινός ΕΛ.Γ.Α., στο τέλος της θερινής περιόδου του 1981 εκδήλωσε το
ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός προγράμματος χαλαζικής προστασίας με
σκοπό τη βελτίωση της αγροτικής οικονομίας, την παροχή πληρέστερων
υπηρεσιών και την ανύψωση του ηθικού των αγροτών. Το πρώτο επιχειρησιακό
πρόγραμμα καταστολής χαλαζιού ακολουθώντας τη μέθοδο της σποράς των
νεφών με εναέρια μέσα, εφαρμόστηκε κατά την περίοδο ΣεπτεμβρίουΟκτωβρίου 1981 και από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου 1982, καλύπτοντας
μια γεωργική έκταση περίπου 2000 km2 σε δύο πεδινές περιοχές της Βόρειας
Ελλάδας, νομοί Ημαθίας-Πέλλας (Περιοχή 1) και Σερρών-Δράμας (Περιοχή 2),
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με σκοπό τη μείωση των ζημιών από το χαλάζι. Τα μετεωρολογικά στοιχεία που
συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών περιόδων αποτέλεσαν τη βάση
για το σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ)
των καλλιεργειών με εναέρια μέσα.
Σήμερα το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.
εφαρμόζεται από το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) με έδρα τη
Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο «Μακεδονία»), στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας
και συγκεκριμένα στους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και σε τμήμα των Νομών
Πιερίας και Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας μία έκταση 2.350.000 στρεμμάτων, στη
χρονική περίοδο από 15 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.


Επίγεια μέσα

1. Αντιχαλαζικά Κανόνια Ηχοβολής

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με ογδόντα (80) Αντιχαλαζικά Κανόνια
ιδιοκτησίας ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένα σε πέντε (5) Νομούς της Ελλάδας
και συγκεκριμένα στους Νομούς Καβάλας, Πιερίας, Λάρισας, Ηλείας και
Μεσσηνίας καλύπτοντας μία έκταση 60.000 στρεμμάτων περίπου. Ήδη ο
ΕΛ.Γ.Α. έχει προχωρήσει στη μεταβίβαση της κυριότητας των κανονιών σε
οργανωμένους φορείς των περιοχών, όπου τα κανόνια είναι εγκατεστημένα.
2. Αντιχαλαζικό Δίχτυ.

Ο ΕΛ.Γ.Α. επιχορηγεί την αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού
σε ποσοστό μέχρι και 60%, ως μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το
χαλάζι σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες. Σε περίπτωση που η αγορά
και τοποθέτηση αφορά

εγκεκριμένες ομάδες καλλιεργητών η επιχορήγηση

ανέρχεται στο 75%.
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Β.3

Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις Πολιτικής Σχεδιασμού ΄Εκτακτης

Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Ο ΕΛ.Γ.Α. με την αριθ. 234133/6.2.2002 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας με θέμα «Ανάθεση έργου Υπουργείου Γεωργίας
(Δ/νση ΠΣΕΑ) στον ΕΛ.Γ.Α» ανέλαβε την υλοποίηση προγραμμάτων που μέχρι
τότε την ευθύνη είχε η Δ/νση ΠΣΕΑ του Υπουργείου Γεωργίας. Τα
προγράμματα αυτά, που η υλοποίησή τους οδηγεί στην καταβολή κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων σε παραγωγούς, δεν είναι ασφαλιστικά και για το λόγο
αυτό

τα

ποσά

που

καταβάλλονται

στους

δικαιούχους

δεν

λέγονται

αποζημιώσεις αλλά ενισχύσεις.
Η καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων στη γεωργία στηρίζεται στο
άρθρο 87 της Συνθήκης ΕΚ και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον αποτελούν εξαιρέσεις από τη γενική
αρχή του ασυμβίβαστου των κρατικών ενισχύσεων με την κοινή αγορά.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς των Κοινοτικών Κατευθυντήριων
Γραμμών (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας (2000/C
28/02) και ειδικότερα στο άρθρο 11, προβλέπεται ότι ενισχύσεις μπορούν να
καταβληθούν μόνο για ζημιές από θεομηνίες και σε ειδικές περιπτώσεις από
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει να είναι τόσο ακραίες ώστε
να μπορούν να εξισωθούν με θεομηνίες. Στο άρθρο 11.3.1. των ΚΚΓ, η
Επιτροπή έχει δεχτεί ότι τα γεγονότα αυτά μπορούν να εξομοιωθούν προς
θεομηνίες, όταν το επίπεδο των ζημιών φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο έχει
καθοριστεί σε 20 % της κανονικής παραγωγής στις μειονεκτικές περιοχές και σε
30% στις λοιπές περιοχές. Ως ευρύτερη περιοχή έχει καθορισθεί ο Νομός.
Προκειμένου μια καλλιέργεια να ενισχυθεί

από πρόγραμμα

Κρατικών

Ενισχύσεων για την περίπτωση ζημιών στη φυτική παραγωγή, θα πρέπει η
πραγματική απώλεια παραγωγής του έτους ζημιάς, σε σχέση με τη μέση
απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, να ανέρχεται στα προαναφερόμενα
ποσοστά, κατά περιοχή. Στην περίπτωση ζημιών στα μέσα παραγωγής, οι
επιπτώσεις των οποίων γίνονται αισθητές στη διάρκεια περισσοτέρων ετών (για
παράδειγμα η μερική καταστροφή δένδρων από παγετό), θα πρέπει κατά την
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πρώτη συγκομιδή μετά την επέλευση του δυσμενούς γεγονότος η ποσοστιαία
πραγματική απώλεια σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς, προσδιοριζόμενη
σύμφωνα

με

τις

σχετικές

αποφάσεις

(μέσος

όρος

παραγωγής

της

προηγούμενης του έτους ζημιάς τριετίας)να υπερβαίνει το 10%.
Ως βάση για τον υπολογισμό των απωλειών, η Ε.Ε. δέχθηκε να
χρησιμοποιούνται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Χώρας (στοιχεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), σε επίπεδο Νομού, όπως αυτά
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με αριθμ. 282608/28.11.2005, εγκρίθηκε ο
νέος

Κανονισμός

Κρατικών

Οικονομικών

Ενισχύσεων.

Αντικείμενο

του

Κανονισμού αυτού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι
διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η καταβολή κρατικών ενισχύσεων,
προκειμένου να διασφαλιστούν οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς έναντι
ζημιών στη γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή ή στα μέσα
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων του εγγείου και παγίου κεφαλαίου, που
προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, σε εφαρμογή του άρθρου 28 § 17α του
Ν.3147/2003 και σύμφωνα με τις παραγράφους 11.2 και 11.3 των Κοινοτικών
Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας
(2000/C 28/02).
Τα κυριότερα προγράμματα ΠΣΕΑ που ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΕΛ.Γ.Α.
είναι:
♣ Πρόγραμμα FROGY που αφορά μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας
που οι γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν

από

θεομηνίες

και

δυσμενείς

καιρικές

συνθήκες

(χιονοπτώσεις, παγετούς, πλημμύρες χιονοθύελλες και ανεμοθύελλες)
κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2001 καθώς και τον Ιανουάριο
2002. [Αριθ. Πρωτ 305885/8434/20-11-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας και Γεωργίας]
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♣ Πρόγραμμα RAGBY που αφορά μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας
που οι γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρες), δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (πάγος, βροχή, ανεμοθύελλα, ξηρασία) και ασθένειες
ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τη χρονική περίοδο
Μάρτιος 2002 – Μάρτιος 2003. (Αριθ. Πρωτ. 256451/6-7-2004 ΚΥΑ των
Υπουργών

Οικονομικών

&

Οικονομίας

και

Γεωργίας,

ΦΕΚ

1054/Β/13.7.2004)

♣ Πρόγραμμα FAR που αφορά μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας
που οι γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν

από

θεομηνίες

(πλημμύρες,

κατολισθήσεις,

σεισμό),

δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός, βροχή, ανεμοθύελλα), και
ασθένειες (πράσινο σκουλήκι, πυρικουλάρια) ως αποτέλεσμα δυσμενών
καιρικών συνθηκών, κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2003 μέχρι και τον
Ιανουάριο 2004. (Αριθ. Πρωτ. 241238/16-5-2005 ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών & Οικονομίας και Γεωργίας, ΦΕΚ 687/Β΄/23.5.2005)
♣ Πρόγραμμα FRΟST που αφορά μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας
των οποίων το πάγιο κεφάλαιο, ο εξοπλισμός των γεωργοκτηνοτροφικών
και

αλιευτικών

τους

εκμεταλλεύσεων,

καθώς

επίσης

και

οι

γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν
από

δυσμενείς

καιρικές

συνθήκες

(παγετός,

χιόνι,

χιονοθύελλα,

ανεμοθύελλα) κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2004». (Αριθ. Πρωτ.
293714/30-12-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας και
Γεωργίας, και ΚΥΑ με Αριθ. Πρωτ.244930/3-1-2006 ΦΕΚ 5/Β΄/4.1.2006)
Τα ποσά που δόθηκαν ως ενισχύσεις στους ζημιωθέντες παραγωγούς
σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α. είναι :
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ΕΤΟΣ

1.FROGY

2.RAGBY

3.FROST

4.FAR

2002

31.339.347

2003
2004

132.753.150
111.476.824

3.662.791

2005

23.269.188

20.089.721

1.574.500

36.914.901

ΣΥΝΟΛΟ

298.838.508

23.752.512

1.574.500

36.914.901
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.Γ.Α.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρων παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του
ΕΛ.Γ.Α.

που

αναφέρονται

Καταστάσεις.

στις

δημοσιευθείσες

Ετήσιες

Οικονομικές

Για την μελέτη των καταστάσεων των ετών 1996-2004

εφαρμόστηκε η παρακάτω μεθοδολογία.
Από

την

Κατάσταση

Λογαριασμού

Αποτελεσμάτων

Χρήσης

υπολογίζονται:
1. τα έσοδα σύμφωνα με τον πίνακα :
Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών
3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2. τα έξοδα σύμφωνα με τον πίνακα :
Β. ΕΞΟΔΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Έτσι προκύπτει πρώτα

το διαθέσιμο κεφάλαιο για αποζημιώσεις

αφαιρώντας από τα ΕΣΟΔΑ τα ΕΞΟΔΑ
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

3. τις καταβληθείσες αποζημιώσεις σύμφωνα με τον πίνακα :
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.
3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ&ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Αφαιρώντας από το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

το

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ προκύπτει το ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
που είναι ΚΕΡΔΟΣ ή ΖΗΜΙΑ. Χρησιμοποιώντας βέβαια τον όρο κέρδος, εννοούμε ότι
το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαφοράς είναι θετικό δηλαδή το διαθέσιμο κεφάλαιο για
αποζημιώσεις επαρκεί για την κάλυψη αυτών.
Τέλος από τον Ισολογισμό υπολογίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις του
Οργανισμού.
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Γ.1 Οικονομικά στοιχεία 1995

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε δραχμές
28.968.657.293
413.840.760

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

29.382.498.053
350.000.000
4.281.160.437
461.239

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

11.165.323

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1.048.095
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

34.026.333.147

Ποσά σε δραχμές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.321.609.971

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

2.579.276.261

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

275.732.502

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

3.426.682.245

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

27.028
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

7.603.328.007

Άρα :
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

Ποσά σε δραχμές
26.423.005.140
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε δραχμές

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

25.093.304.255

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

2.222.543.902

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

27.315.848.157

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

27.315.848.157

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

-892.843.017 δρχ.

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0
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Γ.2 Οικονομικά στοιχεία 1996

ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε δραχμές
30.495.221.693
314.631.303

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

30.809.852.996
700.000.000
1.701.176.418
1.038.761

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

14.129.095

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

1.206.291

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

37.300.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

33.264.703.561

Ποσά σε δραχμές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.856.397.206

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

2.895.424.739

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

342.287.126

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

334.596

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

5.094.443.667

Ποσά σε δραχμές
28.170.259.894
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε δραχμές

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

39.426.981.006

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

1.180.239.596

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

40.607.220.602

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

40.607.220.602

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

-12.436.960.708 δρχ.

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0
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Γ.3 Οικονομικά στοιχεία 1997

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε δραχμές
31.471.739.553
835.256.621

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.306.996.174

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3.700.000.000

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)

1.733.633.531

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

1.650.000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

9.195.198

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

37.751.474.903

Ποσά σε δραχμές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.012.170.247

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

3.523.072.321

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

227.297.455

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

1.771.941

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

5.764.311.964

Ποσά σε δραχμές
31.987.162.939
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε δραχμές

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

38.236.242.711

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

2.299.054.755

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

40.535.297.466

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

40.535.297.466

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΚΕΡΔΟΣ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-8.548.134.527

Ποσά σε δραχμές
7.000.000.000

2 Δόσεις δανείων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.000.000.000 δρχ.
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Γ.4 Οικονομικά στοιχεία 1998

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε δραχμές
36.391.448.858
994.527.317

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

37.385.976.175
1.459.000.000
619.054.736
1.500.000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

15.048.396

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

39.480.579.307

Ποσά σε δραχμές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.231.168.792

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

4.239.528.496

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

252.631.194

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

163.392

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

6.723.491.874

Ποσά σε δραχμές
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Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

32.757.087.433

Ποσά σε δραχμές

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

54.108.656.801

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

2.957.184.527

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

57.065.841.328

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

57.065.841.328

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-24.308.753.895 δρχ.

Ποσά σε δραχμές
15.000.000.000

2 Δόσεις δανείων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

15.000.000.000
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Γ.5 Οικονομικά στοιχεία 1999

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε δραχμές
43.254.932.258
650.227.607

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

43.905.159.865
2.500.000.000
235.438.320
1.050.000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

40.733.106

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

46.682.381.291

Ποσά σε δραχμές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.420.100.659

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

7.429.809.734

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

260.524.984

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

5.546.383

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

12.115.981.760

Ποσά σε δραχμές
34.566.399.531
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε δραχμές

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

54.753.296.137

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

1.241.516.936

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

55.994.813.073

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

55.994.813.073

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων

-21.428.413.542 δρχ.

Ποσά σε δραχμές
33.000.000.000
3.333.333.335

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

36.333.333.335
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Γ.6 Οικονομικά στοιχεία 2000

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε δραχμές
36.262.222.918
833.518.288

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

37.095.741.206
4.488.650.000
264.911.726
200.000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

16.047.013

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

41.865.549.945

Ποσά σε δραχμές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.965.072.730

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

7.406.730.816

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

206.938.719

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

1.790.645.955

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

15.369.388.220

Ποσά σε δραχμές
26.496.161.725
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε δραχμές

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

28.687.566.552

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

1.090.710.756

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

29.778.277.308

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

29.778.277.308

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων

-3.282.115.583 δρχ.

Ποσά σε δραχμές
29.666.666.665
3.333.333.335

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

33.000.000.000
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Γ.7 Οικονομικά στοιχεία 2001

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε ευρώ
110.165.580,88
1.824.292,60

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)

111.989.873,48
2.880.072,43
382.322,35

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

167.777,13

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

115.420.045,39

Ποσά σε ευρώ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15.978.219,43

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

19.357.740,65

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

636.630,56

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

633.870,33

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

36.606.460,97

Ποσά σε ευρώ
78.813.584,42

72

ΕΛ.Γ.Α. : ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Η΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε ευρώ

1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

67.768.261,60

2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

3.781.087,52

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

71.549.349,12

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

71.549.349,12

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΚΕΡΔΟΣ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.264.235,30 ευρώ

Ποσά σε ευρώ

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

70.237.221,78

2 Δόσεις δανείων

16.825.629,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

87.062.851,54
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Γ.8 Οικονομικά στοιχεία 2002

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης
2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

Ποσά σε ευρώ
75.055.909,68
7.458.604,30

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

539.510,00
83.054.023,98
149.866.623,13
750.624,16
693,76

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

150.361,04

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

233.822.326,07

Ποσά σε ευρώ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

22.799.888,41

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

14.755.270,98

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

650.011,11

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

234.204,89

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

38.439.375,39

Ποσά σε ευρώ
195.382.950,68
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)

Ποσά σε ευρώ
154.446.592,70
8.371.783,22

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.

162.818.375,92

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

162.818.375,92

3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΚΕΡΔΟΣ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων

32.564.574,76 ευρώ

Ποσά σε ευρώ
213.411.592,02
16.825.629,76

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

230.237.221,78
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Γ.9 Οικονομικά στοιχεία 2003

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ποσά σε ευρώ

1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης

91.277.262,42

2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

12.767.890,84

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)

8.116.727,00
112.161.880,26
9.714.919,48
170.507,57

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

41.519,37

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

88.766,06

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

2.474,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

122.180.067,09

Ποσά σε ευρώ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

42.232.994,30

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

26.981.406,06

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

572.136,84

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

7.141.104,46

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

36.751.609,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

113.679.250,89

Ποσά σε ευρώ
8.500.816,20

76

ΕΛ.Γ.Α. : ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Η΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.
3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

Ποσά σε ευρώ
399.818.576,38
5.423.509,80
405.242.086,18
203.983.648,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων

609.225.734,18

-600.724.917,98 ευρώ

Ποσά σε ευρώ
666.585.962,74
16.825.629,76

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

683.411.592,50 ευρώ
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Γ.10 Οικονομικά στοιχεία 2004

Α. ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υποχρεωτικήςασφάλισης

Ποσά σε ευρώ
101.795.923,07

2 Τέλη εκτίμησης ζημιών

8.694.284,57

3 Προμήθεια ΕΛ.Γ.Α. για εκτιμήσεις ΠΣΕΑ

9.678.061,08

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τόκοι &συναφή έσοδα)
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

120.168.268,72
42.914.374,65
266.838,60
60.724,51

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

192.878,35

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΕΞΟΔΑ

163.603.084,83

Ποσά σε ευρώ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

44.327.426,23

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

51.812.419,99

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

547.995,31

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

1.177.303,84

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

6.508,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Προκύπτει από: Α. ΕΣΟΔΑ - Β. ΕΞΟΔΑ

97.871.654,22

Ποσά σε ευρώ
65.731.430,61
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1 Φυτικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
2 Ζωικού τομέα (υποχρεωτικήςασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α.
3 Ενισχύσεις ΠΣΕΑ

Ποσά σε ευρώ
357.413.932,70
5.532.850,29
362.946.782,99
133.488.663,49

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δόσεις δανείων

496.435.446,48

-430.704.015,87 ευρώ

Ποσά σε ευρώ
1.254.651.504,38
1.934.458,30

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.256.585.962,68
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ "ΗΣΙΟΔΟΣ"
Το 2001 ψηφίστηκε ο νόμος 2945 (ΦΕΚ 223/Α΄/8.10.2001) σύμφωνα με τον
οποίο οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται
μέσα

από

ένα

ενιαίο

εθνικό

σύστημα

προστασίας

της

αγροτικής

δραστηριότητας, με την επωνυμία "ΗΣΙΟΔΟΣ", που οργανώνεται και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού και τελεί υπό
την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας. Ως αγροτική δραστηριότητα ορίζεται το
σύνολο των παραγωγικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αποβλέπουν στην
πρωτογενή παραγωγή και στην πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται από
τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:
1. Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α. , η
αναλυτική παρουσίαση του οποίου έγινε στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ .
2. Τις

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

και

τους

αλληλοασφαλιστικούς

συνεταιρισμούς που θα θελήσουν να συμμετέχουν στο ετήσιο
πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.
3. Tον Οργανισμό αντασφάλισης και συντονισμού με το διακριτικό τίτλο
"ΟΑΣΙΣ" που ιδρύεται με τον νόμο αυτό.
και περιλαμβάνουν :
1. Την υποχρεωτική ασφάλιση καταστροφικών φυσικών κινδύνων από
τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και την ενεργητική προστασία που ασκείται από
τον Οργανισμό αυτόν.
2. Τις γεωργικές ασφαλίσεις. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι προαιρετικές για
τους

παραγωγούς,

πραγματοποιούνται

από

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, καλύπτουν
κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από τον
ΕΛ.Γ.Α. και περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών
ασφαλίσεων.
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3. Την αντασφάλιση στον "ΟΑΣΙΣ" του ΕΛ.Γ.Α. καθώς επίσης και των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλοαφαλιστικών συνεταιρισμών,
η οποία είναι προαιρετική.

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΑΣΙΣ

Ο Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού ΟΑΣΙΣ, που ιδρύεται με τον
νόμο, αυτό είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εδρεύει στην
Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργού Γεωργίας.


Σκοποί

Σκοποί του Οργανισμού είναι :
α) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του
ΕΛ.Γ.Α.,

των

ιδιωτικών

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων

και

των

αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στις γεωργικές
ασφαλίσεις, καθώς επίσης και η οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών
ασφαλίσεων ( προαιρετικών και υποχρεωτικών) που προσφέρουν τα
ανωτέρω νομικά πρόσωπα
β) Η παροχή αντασφαλιστικών προγραμμάτων στα νομικά πρόσωπα που
καλύπτουν

αγροτικούς

κινδύνους

(ΕΛ.Γ.Α.,

ιδιωτικές

επιχειρήσεις,

συνεταιρισμούς).


Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού είναι:
α) Η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση στους Υπουργούς
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους, των
ακόλουθων προγραμμάτων του επόμενου έτους:
1. Του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, στο οποίο
προσδιορίζονται κυρίως οι προς κάλυψη κίνδυνοι, οι απαλλαγές και οι
λοιποί όροι κάλυψης, οι πόροι που προορίζονται για την επιδότηση
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του ασφαλίστρου, τα ποσοστά επιδότησης του ασφαλίστρου, οι τιμές
αποζημίωσης των προϊόντων και τα λοιπά τεχνικοασφαλιστικά ή
γεωργοτεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των
σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.
2. Του ετήσιου προγράμματος αντασφαλίσεων, στο οποίο καθορίζονται
αναλυτικά τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των αντασφαλιστικών
αναλήψεων,

των

τυχόν

εκχωρήσεων

κινδύνων

σε

άλλους

αντασφαλιστές, καθώς και τα όρια ευθύνης του ΟΑΣΙΣ.
3. Του ετήσιου προγράμματος κρατικών ενισχύσεων προς τα νομικά
πρόσωπα που συμμετέχουν στις γεωργικές ασφαλίσεις, στο οποίο
καθορίζονται οι κρατικές ενισχύσεις και αμοιβές κάθε είδους που
χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση
των σκοπών τους, η κατανομή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον
ειδικότερο σκοπό χορήγησής τους, καθώς και το ανώτατο όριο
ευθύνης που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο με την εγγύηση που
χορηγεί στον ΟΑΣΙΣ για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες.
β) Η συγκέντρωση, διαχείριση και απόδοση των ανωτέρω κρατικών
ενισχύσεων.
γ) Ο έλεγχος της επιδότησης του ασφαλίστρου.
δ)

Η

προαιρετική

αντασφάλιση

του

ΕΛ.Γ.Α.,

των

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, καθώς και η
περαιτέρω αντασφάλιση του ΟΑΣΙΣ, με εκχώρηση μέρους των κινδύνων
που αναλαμβάνει σε άλλους αντασφαλιστές.
ε) Η κατάρτιση προτύπων βασικών όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι
οποίοι εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Γεωργίας.
στ) Η εκπόνηση μελετών για την τροποποίηση των καλύψεων που
υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων σε νέους κινδύνους.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας για τροποποιήσεις ή
επεκτάσεις των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων
των παραπάνω νομικών προσώπων σε νέους κινδύνους, για τη σχετική
χρηματοδότησή τους και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.
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η) Ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εγκεκριμένων
προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.
θ) Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και ο προσδιορισμός του τεχνικού
ασφαλίστρου.
ι) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων.
ια) Η παρακολούθηση της διανομής, απορρόφησης και αξιοποίησης του
συνόλου των πόρων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του
άρθρου 3.
ιβ) Η κατάρτιση δύο απολογιστικών εκθέσεων για την προηγούμενη
διαχειριστική χρήση και η υποβολή τους, μέχρι 30 Ιουνίου, στους
Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, σχετικά με:
1. Τη λειτουργία των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις
γεωργικές ασφαλίσεις και τις βελτιώσεις που απαιτούνται.
2. Την κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων που
χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα.
3. Την ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα διαχείρισης αγροτικών
κινδύνων


Διοίκηση

Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι :
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
β) Ο Πρόεδρος.
Το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από :
1. τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας,
2. τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας,
3. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του,
που επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας,
4. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή
του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,
5. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή
του, που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
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6. έναν εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που
προτείνονται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
7. έναν

εκπρόσωπο

των

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων,

με

τον

αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιρειών.
Πρώτος

Πρόεδρος

του

ΟΑΣΙΣ

τοποθετήθηκε

ο

Νικηφόρος

Γεωργιάδης, ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα


Πόροι - Εγγύηση του Δημοσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2945/2001 :
1) Πόροι του Οργανισμού είναι ιδίως :
α) Τα αντασφάλιστρα.
β) Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους
αλληλοασφαλιστικούς

συνεταιρισμούς

που

συμμετέχουν

στο

ετήσιο

πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται
από τον ΟΑΣΙΣ. Οι αμοιβές αυτές ορίζονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό επί
των

καθαρών

ασφαλίστρων

του

προγράμματος

των

γεωργικών

ασφαλίσεων. Αν δοθεί κρατική επιδότηση του ασφαλίστρου, τα τέλη
παρακρατούνται κατά την απόδοση της επιδότησης στην ασφαλιστική
εταιρεία ή στον αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό.
γ) Οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο και
τρίτους. Η αμοιβή του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό επί των
κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΟΑΣΙΣ και χορηγούνται κάθε
χρόνο στα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις γεωργικές ασφαλίσεις.
δ) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, που επενδύονται σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων των κρατικών ενισχύσεων που
αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα των κρατικών ενισχύσεων. Τα
κεφάλαια αυτά ο ΟΑΣΙΣ μπορεί να επενδύει για όσο χρονικό διάστημα
παραμένουν στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
στ) Τα έσοδα από κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει ο ΟΑΣΙΣ στα νομικά
πρόσωπα που συμμετέχουν στις γεωργικές ασφαλίσεις .
2) Τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΙΣ από αντασφαλίσεις εγγυάται το Ελληνικό
Δημόσιο μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση των
Υπουργών

Εθνικής

Οικονομίας,

Οικονομικών

και

Γεωργίας,

που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3) Ο ΟΑΣΙΣ, για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες που αφορούν
καλύψεις

καταστροφικών

κινδύνων,

επιχορηγείται

με

ποσά

που

εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να
είναι ανώτερη από το ογδόντα τοις εκατό των ετήσιων αντασφαλίστρων του
ΟΑΣΙΣ που αντιστοιχούν στις καλύψεις αυτές και υπολογίζονται κάθε έτος
με βάση τα στατιστικά δεδομένα των αντασφαλιζόμενων καταστροφικών
κινδύνων, το είδος της συναπτόμενης αντασφαλιστικής σύμβασης και το
κόστος της διαχείρισης. Ο τρόπος διάθεσης της επιχορήγησης ορίζεται
κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
4) Το

ιδρυτικό

αποθεματικό

κεφάλαιο

του

ΟΑΣΙΣ

ορίζεται

σε

ένα

δισεκατομμύριο δραχμές. Το ποσό αυτό εγγράφεται στον τακτικό κρατικό
προϋπολογισμό και αποδίδεται στον ΟΑΣΙΣ εντός του πρώτου εξαμήνου
του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ,
καθορίζεται αναλυτικότερα η κατανομή του ανωτέρω ποσού κατά
οικονομική δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ.
5) Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΟΑΣΙΣ επιχορηγείται από το
Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών για την κάλυψη των
αμέσων αναγκών στέγασης, εξοπλισμού και μισθοδοσίας του προσωπικού
του.
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Κριτική
Ο ΟΑΣΙΣ στην μέχρι τώρα λειτουργία του έχει υποβάλει το 2004, μέσω

Υπουργείου Γεωργίας, αίτημα στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για έγκριση επιδότησης ασφαλίστρου και γενικότερα για έγκριση κρατικών
ενισχύσεων για ζημιές που προκαλούνται στο σιτάρι και το βαμβάκι από χαλάζι
και πλημμύρα (κάλυψη συμπληρωματική του ΕΛ.Γ.Α.).Το πρόγραμμα που
υποβλήθηκε περιλάμβανε και αντασφαλιστική κάλυψη, απερρίφθη όμως τελικά
γιατί η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε στοιχεία τα οποία
δεν στάλθηκαν λόγω της υπολειτουργίας του ΟΑΣΙΣ. Επίσης ένα δεύτερο
πρόγραμμα που κατήρτισε ήταν το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων
και αντασφαλίσεων του 2004.
Σήμερα στον ΟΑΣΙΣ απασχολούνται μόνο ο Πρόεδρος και ο νομικός
σύμβουλος λόγω λήξης της θητείας του αντιπροέδρου και παραίτησης προ
ενάμισι περίπου έτους των υπολοίπων μελών του Διοικητικού του
Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι ο ΟΑΣΙΣ ουδέποτε μέχρι σήμερα προσέλαβε
προσωπικό.

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρα 18-21 του ν. 2945/2001 :
Στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να συμμετέχουν
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν
την άδεια άσκησης των ασφαλιστικών κλάδων για τις καλύψεις που θα
προσφέρουν.


Υποχρεώσεις

1) Η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών
συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων είναι
προαιρετική.
2) Οι

παραπάνω

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

και

αλληλοασφαλιστικοί

συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους ενός ή
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περισσοτέρων ασφαλιστικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο
ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και υποχρεούνται να τηρούν
τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ετήσιο
πρόγραμμα. Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για
πρόσθετες καλύψεις ή ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο
ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, με την προϋπόθεση ότι η
κάλυψη δεν γίνεται δυσμενέστερη για τον ασφαλισμένο. Επιδότηση
ασφαλίστρου δεν χορηγείται για τις παραπάνω πρόσθετες καλύψεις.
3) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της
προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να:
α) Τηρούν, εκτός από τα αποθεματικά που προβλέπονται από το νόμο και
ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό γεωργικών κινδύνων,
β) Τηρούν και παρέχουν στον ΟΑΣΙΣ, ύστερα από αίτημά του, ασφαλιστικά
έγγραφα καθώς και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το ετήσιο
πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.
4) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που
συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων υπόκεινται
στον έλεγχο και στην εποπτεία του ΟΑΣΙΣ για την τήρηση των όρων του
προγράμματος αυτού και των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
5) Η μη τήρηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του ετήσιου
προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς και η μη τήρηση των
υποχρεώσεων

των

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων

και

των

αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών συνεπάγονται την επιβολή, σε βάρος
των υπαιτίων, των διοικητικών κυρώσεων.
6) Οι

εκτιμήσεις

και

επανεκτιμήσεις

ζημιών,

καθώς

και

η

καταβολή

αποζημιώσεων γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζει ο ΟΑΣΙΣ και οι οποίες
περιλαμβάνονται στους βασικούς όρους ασφάλισης. Η τήρηση των
προθεσμιών αυτών είναι υποχρεωτική, η μη τήρηση τους συνεπάγεται την
επιβολή, σε βάρος του υπαιτίου, διοικητικών κυρώσεων.
7) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί
μπορούν να αντασφαλίζουν το σύνολο ή μέρος του κινδύνου που
αναλαμβάνουν στον ΟΑΣΙΣ
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Επιδότηση ασφαλίστρου

1.

Επιδότηση

περιλαμβάνονται

του
στο

ασφαλίστρου
ετήσιο

χορηγείται

πρόγραμμα

για

γεωργικών

ασφαλίσεις

που

ασφαλίσεων

και

συνάπτονται μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και ενώσεων
προσώπων, στα οποία ανήκει η κυριότητα και η εκμετάλλευση ή η
εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών ή άλλων συναφών
εκμεταλλεύσεων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή αλληλοασφαλιστικών
συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών, που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα
γεωργικών ασφαλίσεων. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα ανωτέρω φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που συνάπτουν την ασφάλιση με τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή τις
ενώσεις αυτών.
2. Η επιδότηση του ασφαλίστρου καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο
μέσω του ΟΑΣΙΣ, είτε απευθείας στους δικαιούχους είτε για λογαριασμό τους
στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή
στις ενώσεις αυτών, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ.
3. Η επιδότηση του ασφαλίστρου που καθορίζεται με το ετήσιο πρόγραμμα
γεωργικών

ασφαλίσεων

μπορεί

να

διαφοροποιείται

ανάλογα

με

τον

ασφαλιζόμενο κίνδυνο, τη γεωγραφική περιοχή, τον τόπο κατοικίας, το ύψος
του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου προσώπου,το είδος της καλλιέργειας ή
εκτροφής. Η επιδότηση ασφαλίστρου μπορεί επίσης να διαφοροποιείται μεταξύ
φυσικών και νομικών ασφαλιζόμενων προσώπων.
4. Τα ποσοστά επιδότησης, οι ασφαλίσεις στις οποίες επιδοτείται το
ασφάλιστρο, η συνολική δαπάνη για επιδοτήσεις και τα λοιπά στοιχεία, που
είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών
επιδότησης ασφαλίστρου, καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών
ασφαλίσεων που καταρτίζει ο ΟΑΣΙΣ.


Κριτική
Η δυνατότητα της προαιρετικής εισόδου στον χώρο των γεωργικών

ασφαλίσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων και αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών
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με ταυτόχρονη επιδότηση ασφαλίστρου, δόθηκε προκειμένου να σταματήσει να
έχει ο ΕΛ.Γ.Α. μονοπωλιακό χαρακτήρα αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα
στους παραγωγούς να αναζητήσουν ασφάλιση για καλύψεις που δεν
παρέχονται από τον ΕΛ.Γ.Α., αποκτώντας έτσι ασφαλιστική συνείδηση. Μέχρι
σήμερα βέβαια από την ψήφιση του ν.2945/2001 κανένας αλληλοασφαλιστικός
συνεταιρισμός δεν ιδρύθηκε και καμμία ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση (πλην
της Αγροτικής Ασφαλιστικής που ουδέποτε σταμάτησε να προσφέρει γεωργικές
ασφαλίσεις) δεν εισήλθε στον χώρο των γεωργικών ασφαλίσεων κάτι που είναι
λογικό από τη στιγμή που δεν λειτούργησε για τον σκοπό που ιδρύθηκε και ο
ΟΑΣΙΣ ώστε να εφαρμοστεί και η επιδότηση ασφαλίστρου.

Β.1

Η Αγροτική Ασφαλιστική
Η Αγροτική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1980 με κύριο μέτοχο την ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

και

διακριτικό

τίτλο

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Η ίδρυσή της ήταν το αποτέλεσμα του
διαχωρισμού των ασφαλιστικών εργασιών από τις τραπεζικές, που μέχρι τότε
ασκούσε η Α.Τ.Ε. Μέχρι την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το
1999, συμμετείχαν με μικρό ποσοστό, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
κάθε βαθμού. Είναι η μόνη ιδιωτική εταιρεία που έχει να επιδείξει αξιόλογη
δραστηριότητα στο χώρο των γεωργικών ασφαλίσεων.


Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού
της, είναι:
α) Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άσκηση ασφαλίσεων
(πρωτασφαλίσεων και αντασφαλίσεων) κατά ζημιών και ζωής στην Ελλάδα και
το εξωτερικό σε όλους τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται και
ταξινομούνται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970.
β) Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης κάθε ημεδαπής και αλλοδαπής
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρίας.
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γ) Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό άλλων ασφαλιστικών ή
αντασφαλιστικών Εταιριών οποιασδήποτε επιτρεπόμενης μορφής.
δ) Η ίδρυση Ινστιτούτου ασφαλιστικών σπουδών, μελετών και επιμόρφωσης.
ε) Κάθε σχετική με τις πιο πάνω, εργασία ή δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
στ) Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανωνύμων με σκοπό
χρηματοπιστωτικές

εργασίες

καθώς

και

εταιρειών

οποιασδήποτε

δραστηριότητας και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή σε παρόμοιες Εταιρείες,
έστω και αν οι Εταιρείες αυτές δεν έχουν ως αντικείμενο τις ασφαλιστικές
εργασίες, εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή θα επιτραπεί μελλοντικά.
ζ) Οποιαδήποτε άλλη, συναφής ή μη εργασία ή δραστηριότητα, εφ’ όσον δεν
απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι πιο πάνω
δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν και σε συνεργασία με τρίτους είτε στην
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.


Καλύψεις
Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους των ασφαλίσεων κατά

ζημιών, με προγράμματα που καλύπτουν κάθε προσωπική, οικογενειακή,
επαγγελματική

και

επιχειρηματική

ασφαλιστική

ανάγκη

του

Έλληνα

καταναλωτή. Επιπρόσθετα προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα για τον
αγροτικό τομέα, που καλύπτουν τόσο τον φυτικό τομέα όσο και το ζωικό
κεφάλαιο, κάποια δε από τα οποία είναι και μοναδικά στην αγορά (π.χ.
πρόγραμμα υδατοκαλλιεργειών). Πέρα από τα κλασικά ασφαλιστικά προϊόντα
έχουν δημιουργηθεί και νέα προϊόντα σε τομείς όπως τα τεχνικά έργα, τα
πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων, εμπορικών εγκαταστάσεων, ναυτασφαλίσεων
πληρωμάτων, αλιευτικών σκαφών, σκαφών αναψυχής κλπ. Στο χώρο των
ασφαλίσεων ζωής η Εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που
καλύπτουν την Ζωή και την Υγεία των ασφαλισμένων από τους κινδύνους που
τους απειλούν (ασθένεια, ατύχημα, θάνατο, γήρας).
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Ασφαλίσεις φυτικής παραγωγής
Η Ασφάλιση φυτικής παραγωγής προφυλάσσει το αγροτικό εισόδημα
από τους κινδύνους χαλαζιού και φωτιάς.
Ασφαλίζονται: Όλα τα καλλιεργήσιμα φυτά και οι καρποί των δένδρων για

τις ζημιές που προκαλεί η χαλαζόπτωση (συμπληρωματικά του Ε.Λ.Γ.Α.) και η
φωτιά. Η ασφάλιση, σε ότι αφορά το χαλάζι, καλύπτει μόνο τις άμεσες ζημιές
που προκαλούνται. Επίσης η ασφάλιση καλύπτει μόνο τη ποσοτική και όχι την
ποιοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος.


Ασφαλίσεις θερμοκηπίων
Η Ασφάλιση θερμοκηπίων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

καλύπτει τα θερμοκήπια από τους κινδύνους που τα απειλούν.
Ασφαλίζεται:
1. η κατασκευή (θεμέλια, υπέργεια κατασκευή και κάλυψη θερμοκηπίου)
2. ο

εξοπλισμός

(συστήματα

άρδευσης,

θέρμανσης,

εξαερισμού,

ηλεκτρονικά συστήματα, κ.λ.π.)
3. φυτεία (ανθοκομικές καλλιέργειες, κηπευτικές καλλιέργειες)
κατά παντός κινδύνου ή επιλεγμένων ονομαστικών κινδύνων (π.χ. μεταβολή
θερμοκρασίας μέσα στο θερμοκήπιο, διακοπή ηλεκτρικού, αερίου, νερού,
πτώση αεροσκάφους κ.λπ.)
Η ασφάλιση της φυτείας είναι συμπληρωματική της κάλυψης που
παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. μόνο για τα ζημιογόνα αίτια που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α..


Ασφαλίσεις ζωικού κεφαλαίου

Τα προγράμματα ασφάλισης παραγωγικών ζώων απευθύνονται :
•

σε οργανωμένες μονάδες,

•

σε κτηνοτρόφους που έχουν περιορισμένο αριθμό ζώων.

Συγκεκριμένα ασφαλίζονται :
•

Βοοειδή

•

Αγελάδες: Κρεατοπαραγωγής, Γαλακτοπαραγωγής, Μικτής απόδοσης

•

Ταύροι

•

Μόσχοι πάχυνσης
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•

Χοιροειδή

•

Αιγοπρόβατα

•

Κοτόπουλα: Αυγοπαραγωγής, Κρεατοπαραγωγής

•

Στρουθοκάμηλοι

•

Ιπποειδή : Ίπποι, Όνοι, Ημίονοι

για ζημιές όπως : θάνατος από τυχαίο και απρόσμενο γεγονός (ασθένειαατύχημα), σφαγή υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μόνιμη αχρήστευση
ιπποειδών λόγω ασθένειας ή ατυχήματος υπό προϋποθέσεις.
Επίσης η Αγροτική ασφαλιστική καλύπτει τις ασφαλιστικές ανάγκες των
σκύλων (ασφάλιση ασθένειας - ατυχήματος & αστικής ευθύνης), ανεξαρτήτου
ράτσας και χρήσης, ηλικίας από 3 μηνών έως 6 ετών, με δυνατότητα συνέχισης
της ασφάλισης μέχρι την συμπλήρωση των 9 χρόνων.


Ασφάλιση υδατοκαλλιεργειών

Ασφαλίζονται:
1. Ο ιχθυοπληθυσμός που παράγεται στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς,αναπτύσσεται σε κλωβούς η δεξαμενές και μεταφέρεται με δεξαμενές.
Για:
- Θάνατο από οποιαδήποτε αιτία
- Διαφυγή
- κλοπή
2. Ο πλωτός εξοπλισμός :αγκυροβόλια, κλωβοί, δίχτυα, πλωτές εξέδρες,
σκάφη κλπ.
Για ζημιές από:
- Φυσικά φαινόμενα
- Πρόσκρουση
- Κακόβουλη ενέργεια
- Κλοπή
- Φωτιά
3. Κτίρια - μηχανήματα - εξοπλισμός ιχθυογεννητικού σταθμού και μονάδων
πάχυνσης
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Για ζημιές από
- Φυσικά φαινόμενα
- Κακόβουλη ενέργεια
- Κλοπή
- Φωτιά


Λοιπές αγροτικές ασφαλίσεις
Κλείνοντας τη σύντομη παρουσίαση της Αγροτικής ασφαλιστικής πρέπει
να αναφέρουμε ότι η εταιρεία πέρα από τα προαναφερθέντα προγράμματα
γεωργικών ασφαλίσεων, προσφέρει και άλλα αγροτικά ασφαλιστικά
προϊόντα ως τμήματα άλλων προγραμμάτων όπως για παράδειγμα οι
ασφαλίσεις γεωργικών μηχανημάτων στον κλάδο των αυτοκινήτων και οι
ασφαλίσεις αποθηκευμένων προϊόντων και αποθηκών στον κλάδο φωτιάς.

Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ
Αφορμή για την ψήφιση του νόμου 2945/2001 , στάθηκε η δικαστική
προσφυγή

πτηνοτροφικής

επιχείρησης

προκειμένου

να

χαρακτηριστεί

παράνομη η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛ.Γ.Α.
θεωρώντας ότι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης αντιβαίνει στο Κοινοτικό
Δίκαιο. Η τότε Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. για να προλάβει το ενδεχόμενο να γίνει
δεκτή η προσφυγή και να καταδικαστεί ο ΕΛ.Γ.Α., πέτυχε την αλλαγή του
νομοθετικού πλαισίου του ΕΛ.Γ.Α. με την ψήφιση του ανωτέρω νόμου.
Προκειμένου μάλιστα να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο του
νομοθετικού πλαισίου του εθνικού συστήματος προστασίας της αγροτικής
δραστηριότητας «ΗΣΙΟΔΟΣ», ανατέθηκε στον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών Νικόλαο Σφενδάμη σχετική μελέτη. Στο συμπέρασμα της γνωμοδοτικής
του μελέτης, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2001 αναφέρει : «Εν απουσία
ενός minimum κοινοτικής εναρμονίσεως στον ευαίσθητο τομέα των γεωργικών
ασφαλίσεων, ο εθνικός νομοθέτης διατηρεί αυξημένα ρυθμιστικά περιθώρια ως
προς τον καθορισμό στόχων, όπως η αρχή της καθολικής καλύψεως, την
εισαγωγή του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την πραγμάτωσή τους καθώς
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και την πρόβλεψη ρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της
ελληνικής γεωργίας. Κατά συνέπεια, η απλή επίκληση της κοινοτικής επιταγής
για την ελευθέρωση των αγορών και η υπαγωγή στους κανόνες ανταγωνισμού
και τις ελευθερίες που προβλέπει η Συνθήκη δεν μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως
στην πλήρη απελευθέρωση των αγορών γεωργικών ασφαλίσεων εφ΄όσον δεν
εξασφαλίζονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των διακυβευόμενων
συμφερόντων. Οι κοινωνικές, διαρθρωτικές και φυσικές ιδιαιτερότητες της
ελληνικής γεωργίας σε συνδυασμό με τον θεμιτό στόχο του έλληνα νομοθέτη για
την παροχή βασικών υπηρεσιών ασφαλίσεως ζημιών από φυσικούς κινδύνους
στο σύνολο των αγροτών διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί
ο έλεγχος αναγκαιότητας του δημοσίου μονοπωλίου υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. κατά το
άρθρο 86 παρ2 (πρώην 90 παρ.2) ΕΚ και εναπόκειται στις κοινοτικές αρχές να
καταδείξουν ότι η εισαγωγή ενός εναλλακτικού συστήματος βασισμένου στην
λειτουργία της αγοράς είναι ικανό να προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις.Σε κάθε
περίπτωση,

η

ενδεικνυόμενη

μέθοδος

είναι

αυτή

της

σταδιακής

απελευθερώσεως και το σύστημα ΗΣΙΟΔΟΣ θα πρέπει να αποκτήσει μία
ενδοσυστημική

ευελιξία

προσαρμογής,

οι

και,

οποίοι

θα

νομοθετικά
επιτρέπουν

προβλεπόμενους,
την

μηχανισμούς

προοδευτική

ανάπτυξη

εξειδικευμένων αγορών».
Η προσφυγή της πτηνοτροφικής επιχείρησης απορρίφθηκε με την με αριθ,
502/2004 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
σύμφωνα με την οποία « …. Ο ΕΛ.Γ.Α. επιδιώκει κοινωνικό σκοπό καθιστώντας
δυνατή την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων………
ο Οργανισμός δεν ασκεί δραστηριότητα οικονομικής φύσεως …….. είναι νόμιμη
η επιβολή και η είσπραξη της επίδικης εισφοράς …..».
Πέρα από την προσπάθεια εναρμονισμού του ελληνικού θεσμικού πλαισίου
των γεωργικών ασφαλίσεων με το κοινοτικό , που τελικά αποδείχτηκε περιττή,
ένας επιπλέον λόγος δημιουργίας του ενιαίου εθνικού συστήματος προστασίας
της αγροτικής δραστηριότητας, ήταν η ανησυχία των διοικούντων του ΕΛ.Γ.Α.
για την πορεία των αποζημιώσεων λόγω των μεγάλων ζημιών από τα φυσικά
φαινόμενα. Ήδη το χρέος του ΕΛ.Γ.Α. είχε αρχίσει να αυξάνει και έπρεπε να
βρεθεί τρόπος περιστολής των κρατικών αποζημιώσεων χωρίς να θιγούν οι
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παραγωγοί. Ελάχιστες όμως τελικά από τις διατάξεις του νόμου αυτού
εφαρμόστηκαν με αποτέλεσμα σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α. να έχει χρέος που αγγίζει τα
δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η πλήρης
εφαρμογή του νόμου 2945/2001 θα απέτρεπε την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι ο
νόμος δεν δοκιμάστηκε στην πράξη για να κριθεί η αποτελεσματικότητά του.
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ΜΕΡΟΣ ΙV : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τελικά ο ΕΛ.Γ.Α. είναι φορέας ιδιωτικής ή κοινωνικής ασφάλισης ;
Απάντηση στο ερώτημα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λαμβάνοντας
υπόψη : 1)τη διάκριση της κοινωνικής από τη ιδιωτική ασφάλιση κι τις διαφορές
που έχει η ιδιωτική με την κοινωνική ασφάλιση, 2) τα κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται, σύμφωνα με το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), ώστε
να

θεωρηθεί κοινωνικού χαρακτήρα η αποστολή ενός οργανισμού, 3) την

απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 4) τα
οικονομικά αποτελέσματα του ΕΛ.Γ.Α. και 5) τις αποφάσεις του Διοικητικού
συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

Διάκριση και διαφορές μεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ασφάλιση διακρίνεται σε ιδιωτική και σε
κοινωνική, ανάλογα με τη ασφαλιστική σχέση, δηλαδή τη σχέση του
ασφαλισμένου με τον ασφαλιστικό φορέα. Συγκεκριμένα, αν η ασφαλιστική
σχέση βασίζεται σε σύμβαση τότε η ασφάλιση λέγεται ιδιωτική, ενώ αν η
ασφαλιστική σχέση βασίζεται σε νόμο τότε λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Στην
περίπτωση του ΕΛ.Γ.Α. η ασφαλιστική σχέση βασίζεται σε νόμο
Επίσης έχει ήδη αναφερθεί ότι :α) η κοινωνική ασφάλιση στηρίζεται σε νόμο
και έχει πάντοτε υποχρεωτικό χαρακτήρα, ασκείται δε από φορείς που είναι
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και διέπονται από ειδικούς νόμους, β) στην
κοινωνική ασφάλιση η παροχή του ασφαλιστή και το ασφάλιστρο του
ασφαλιζόμενου

καθορίζονται από τον νόμο, το ασφάλιστρο δε του

ασφαλιζόμενου λέγεται εισφορά και εισπράττεται εκούσια ή αναγκαστικά και γ)
αρμόδιοι για την επίλυση των διαφορών στην κοινωνική ασφάλιση είναι τα
διοικητικά δικαστήρια ή όργανα του ίδιου του φορέα ασφάλισης.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΛ.Γ.Α. α) η ασφάλιση στηρίζεται σε νόμο, είναι
υποχρεωτική πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (εξαιρούνται από την ασφάλιση του
ΕΛ.Γ.Α οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, που ο αριθμός τους
είναι ελάχιστος σε σχέση με το σύνολο των ασφαλισμένων), ασκείται δε από
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τον ΕΛ.Γ.Α. που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τον
ν. 1790/1988 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.2945/2001, και

β) οι

αποζημιώσεις που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. (παροχή του ασφαλιστή) και η εισφορά
που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι καθορίζονται από τον νόμο, η είσπραξη δε
της εισφοράς γίνεται αναγκαστικά εκτός από τις περιπτώσεις της καλλιέργειας
βάμβακος και της δήλωσης εκτροφής όπου η είσπραξη της εισφοράς γίνεται
εκουσίως,
Η διαφορά του ΕΛ.Γ.Α. με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εκτός του ότι
ο ΕΛ.Γ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και όχι δημοσίου δικαίου, βρίσκεται
στην επίλυση των διαφορών. Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να
προκύψουν μεταξύ ΕΛ.Γ.Α. και ασφαλισμένων ανατίθεται στα δικαστήρια.

Η θέση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων Κύπρου σε γνωμοδότησή του αναφέρει
ότι το ΔΕΚ, σε διάφορες υποθέσεις, έχει αξιολογήσει κατά πόσο οι οργανισμοί
στους οποίους έχει ανατεθεί νομοθετικά η διαχείριση συστημάτων ασφάλισης
ασκούν

οικονομική

επιχειρήσεις

ή

δραστηριότητα

αντίθετα

έτσι

εκπληρώνουν

ώστε

να

αποστολή

χαρακτηριστούν
καθαρά

ως

κοινωνικού

χαρακτήρα. Τα συμπεράσματα ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
του εξεταζόμενου ασφαλιστικού οργανισμού και συστήματος. Ειδικότερα τα
κριτήρια που σε γενικές γραμμές πρέπει να πληρούνται για να μη θεωρηθεί
ένας ασφαλιστικός οργανισμός ως επιχείρηση είναι :
1. Να διαχειρίζεται ένα σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης που επιδιώκει
κοινωνικό σκοπό.
2. Οι παροχές και η εισφορά να καθορίζονται από το κράτος (π.χ. μέσω
νομοθεσίας) και όχι από τον ίδιο τον οργανισμό.
Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο το ΔΕΚ αξιολογώντας δραστηριότητες του
ΕΛ.Γ.Α. έκρινε ότι η κάλυψη των βασικών ασφαλιστικών κινδύνων από φυσικές
ζημιές έχει για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ιδιαίτερη σημασία, καθότι ορισμένοι
από αυτούς δεν είναι εκ πρώτης όψεως ασφαλίσιμοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες. Επίσης ο καθορισμός ομοιόμορφου συντελεστή τόσο για τις
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ασφαλιστικές εισφορές (ανεξαρτήτως του κινδύνου) όσο και για τις παροχές,
όπως επίσης και η υποχρεωτική υπαγωγή στο σύστημα, αναδεικνύει την
αλληλεγγύη του ασφαλιστικού συστήματος ιδίως προς όφελος εκείνων των
εκμεταλλεύσεων που εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας από
φυσικές καταστροφές,
Η νομολογία του ΔΕΚ έκρινε ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας του
συστήματος ( υποχρεωτικότητα του συστήματος, ο καθορισμός ομοιόμορφου
συντελεστή τόσο για τις εισφορές όσο και για τις παροχές) βασίζεται στην αρχή
της αλληλεγγύης και επομένως επιδιώκει κοινωνικό σκοπό. Στην από 22-52003 απόφασή του (υπόθεση C-355/00)
επιχειρήσεως

κατά

το

άρθρο
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της

το ΔΕΚ έκρινε ότι «Η έννοια της
Συνθήκης

ΕΚ

(νυν,

κατόπιν

τροποποιήσεως, άρθρο 87 ΕΚ) δεν καλύπτει έναν οργανισμό όπως ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) όσον αφορά τις
δραστηριότητες που ασκεί στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής
ασφαλίσεως έναντι των φυσικών κινδύνων». Η απόφαση του ΔΕΚ εκδόθηκε
ύστερα από προδικαστικό ερώτημα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης που αφορούσε τη συμβατότητα

της ειδικής ασφαλιστικής

εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. με τις ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου για την
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την
κοινή αγροτική πολιτική και τις κρατικές ενισχύσεις.
Παρόλα αυτά το ΔΕΚ έχει δηλώσει ότι αυτή και μόνη η επιδίωξη
κοινωνικού σκοπού δεν επαρκεί για να αφαιρέσει από έναν ασφαλιστικό
οργανισμό την ιδιότητα της επιχείρησης. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ
επιχειρηματικής και μη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η ικανοποίηση του
δευτέρου κριτηρίου, δηλαδή του εάν οι εισφορές και οι παροχές καθορίζονται
από τον ίδιο τον Οργανισμό ή από το κράτος. Εφόσον το κράτος καθορίζει αυτά
τα δύο θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος, τότε ο οργανισμός δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Το ΔΕΚ εξέτασε σχετική υπόθεση που αφορούσε το ιταλικό σύστημα
ασφαλίσεως κατά των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών, στην οποία το ύψος των εισφορών προτεινόταν από τον οργανισμό
αλλά εγκρινόταν, βάσει του ιταλικού νόμου, με υπουργική απόφαση. Αυτό
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σήμαινε, κατά το ΔΕΚ, ότι ο αρμόδιος υπουργός έχοντας πράγματι την εξουσία
να απορρίπτει τις προτεινόμενες από τον οργανισμό κλίμακες και να τον καλεί
να υποβάλει νέες προτάσεις ασκεί εποπτεία επί του οργανισμού και τελικά φέρει
ο ίδιος την ευθύνη του ύψους των εισφορών.
Με βάση την παραπάνω θέση του ΔΕΚ κρίνεται ότι από τη στιγμή που ο
Υπουργός Γεωργίας εγκρίνει τους κανονισμούς που εγκρίνονται από τον
ΕΛ.Γ.Α., ενώ παράλληλα η νομοθεσία καθορίζει τις εισφορές, το κράτος μέσω
της νομοθεσίας και του Υπουργού Γεωργίας φέρει τελικά την ευθύνη του ύψους
των εισφορών και των παροχών. Έτσι ο ΕΛ.Γ.Α. πληροί και το δεύτερο
κριτήριο.

Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με την με αριθ, 502/2004 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,

που

εκδόθηκε

ύστερα

από

προσφυγή

πτηνοτροφικής επιχείρησης προκειμένου να χαρακτηριστεί παράνομη η
είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛ.Γ.Α. «Ο ΕΛ.Γ.Α.
επιδιώκει κοινωνικό σκοπό καθιστώντας δυνατή την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
των

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων,

ανεξαρτήτως

των

οικονομικών

τους

δυνατοτήτων».

Οικονομικά αποτελέσματα του ΕΛ.Γ.Α.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν τον ΕΛ.Γ.Α. ως φορέα κοινωνικής
ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού και
ιδιαίτερα τη συμμετοχή του κράτους.
Η προσέγγιση αυτή είναι αρκετά απλή γιατί σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκείνο που εύκολα προκύπτει είναι ότι οι
δανειακές υποχρεώσεις του ΕΛ.Γ.Α. στα τέλη του 2004 ανέρχονται στο
υπέρογκο ποσό του 1.256.585.962,68 ευρώ. Στα τέλη του 2005 το ποσό αυτό
έχει αγγίξει τα 2.000.000.000 ευρώ. Από την άλλη μεριά οι επιχορηγήσεις του
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Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα πάντα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
από το 1995 μέχρι και το 2004 ανέρχονται στο ποσό των

244.107.170,91

ευρώ. Μια απλή επομένως ανάγνωση των Οικονομικών Καταστάσεων δεν
αρκεί, γιατί υπάρχουν μεν οι κρατικές επιχορηγήσεις, είναι όμως ελάχιστες σε
σχέση με τις τεράστιες δανειακές υποχρεώσεις Έτσι ο ΕΛ.Γ.Α. εμφανίζεται ως
ένας υπερχρεωμένος οργανισμός.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα δάνεια του ΕΛ.Γ.Α. έχουν συναφθεί με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και την υποχρέωση του Δημοσίου για την
αποπληρωμή του δανείου, όπως προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του
άρθρου

4

του

ν.2945/2001

(ΦΕΚ

223/τ.Α΄/8.10.2001)

τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3074/2002

όπως

αυτό

(ΦΕΚ 296/Α' /4.12.2002).

Έτσι τα δάνεια αυτά αποτελούν κρατική χρηματοδότηση που γίνεται με έμμεσο
τρόπο.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχουν αιτήματα από παραγωγούς για
κάλυψη ζημιών στη φυτική παραγωγή από αιτίες που δεν προβλέπονται από
τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις
υπάρχουν αιτήματα για χορήγηση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημιάς για
ζημιές που αργούν να εκδηλωθούν με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην έχουν
υποβάλλει εμπρόθεσμα τις σχετικές δηλώσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να στηρίξει τους αγρότες
σε τέτοιες περιπτώσεις, ικανοποιεί τα αιτήματα τους, ενισχύοντας τον κοινωνικό
χαρακτήρα του οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο αποφάσεις του 2005
που είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 32.000.000
ευρώ :
1. Την απόφαση αριθ. 126/27-7-2005 για την κατ΄έξαίρεση, για το έτος
2005 κάλυψη των καλλιεργειών ροδακινιάς και νεκταρινιάς από τον
ΕΛ.Γ.Α. για την ζημία που υπέστησαν στην παραγωγή ύστερα από
βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, των προηγούμενων μηνών, ζημιές οι
οποίες διευρύνθηκαν δευτερογενώς από κλαδοσπόριο.
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2. Την απόφαση αριθ. 125/27-7-2005 για την κατ΄έξαίρεση, για το έτος
2005 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των ζημιών στα φυλλοβόλα
καρποφόρα δένδρα καθώς και στις καλλιέργειες σπαραγγιών, σε όλη τη
χώρα, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις φυτασθένειες
εξώασκος και μονίλια, που επικράτησαν την άνοιξη του 2005 και είχαν
σαν συνέπεια τη μειωμένη καρποφορία και παραγωγή.
Το αξιοσημείωτο των αποφάσεων αυτών είναι η κάλυψη έμμεσων ζημιών
που προκαλούνται στη φυτική παραγωγή όπως είναι το κλαδοσπόριο, καθώς
επίσης και

η κάλυψη ζημιών από φυτασθένειες, καλύψεις που δεν

προβλέπονται από τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Η απάντηση
Η απάντηση πλέον είναι προφανής : Ο ΕΛ.Γ.Α. είναι φορέας κοινωνικής και
όχι ιδιωτικής ασφάλισης. Τα μόνο κριτήριο που δεν πληροί είναι το κριτήριο της
επίλυσης των διαφορών . Μόνον η έλλειψη του κριτηρίου αυτού δεν είναι ικανό
να ανατρέψει τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Άλλωστε η ικανοποίηση των
κριτηρίων που θέτει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και

η

απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου νομιμοποιούν τον κοινωνικό ρόλο του
ΕΛ.Γ.Α.
Η νομιμοποίηση όμως αυτή επέφερε έναν εφησυχασμό με αποτέλεσμα να
μην εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλεπόταν στο νομοσχέδιο ΗΣΙΟΔΟΣ, που
στόχο είχαν την αναδιοργάνωση του συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων ώστε
αυτό να αποκτήσει την ευελιξία και τους πόρους που απαιτούνται, προκειμένου
να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να
ισχυριστεί ότι η επιτυχία του συστήματος ήταν εξασφαλισμένη. Θα έθετε όμως
κάποιες βάσεις ώστε να αποκτήσει ο μεν παραγωγός ασφαλιστική συνείδηση
μέσω της δήλωσης καλλιέργειας που θα έπρεπε να υποβάλει και ο κρατικός
μηχανισμός την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί το
οικονομικό πρόβλημα του ΕΛ.Γ.Α.
Σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α. βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο λόγω του
μεγάλου χρέους που εμφανίζεται στις οικονομικές του καταστάσεις. Κάποιοι
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ομιλούν για διάλυσή του, κάποιοι άλλοι για μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία.
Ευχή όλων είναι να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανακάμψει
οικονομικά νωρίς, να συνεχίσει να παρέχει την κοινωνική ασφάλιση που
προσέφερε τόσα χρόνια και «ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας να βλέπει τον
ΕΛ.Γ.Α. ως το δικό του ασφαλιστικό Οργανισμό, να τον εμπιστεύεται απόλυτα
για τη δίκαιη αντιμετώπισή του, όταν τον πλήττει κάποια συμφορά», όπως
χαρακτηριστικά γράφει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Κατσαρός.
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Nόμοι
Νόμος 2496/1997: «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για
την Ιδιωτική Ασφάλιση και άλλες διατάξεις».

Νόμος 2945 /2001 (ΦΕΚ 223/τ. Α'/8.10.2001) : «Εθνικό Σύστημα προστασίας
της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Γεωργίας».
Νόμος 2342/4.10.95 (ΦΕΚ 208/Α/6.10.95) : «Ενεργητική προστασία της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις».
Νόμος 2040/17.4.92 (ΦΕΚ 70/Α/23.4.92) : «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες
διατάξεις" που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1790/88 για την
είσπραξη εσόδων του ΕΛΓΑ μέσω της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς».
Νόμος 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α/20.6.88) : «Οργάνωση και λειτουργία
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις».
Νόμος 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/18.5.61) : «Περί Γεωργικών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
Νόμος 759/1978 : «Κάλυψη ζημιών από ανεμοθύελλα και πλημμύρα».

Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις
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Υπουργική Απόφαση 56983/11.9.2003 : «Είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α., των παραγωγών βάμβακος μέσω της Δήλωσης
βάμβακος , η χορήγηση σε αυτούς της ασφαλιστικής ενημερώτητας» (ΦΕΚ
1340/Β/18.9.2003).
Υπουργική έγκριση 200371/11.08.1988 : «Θέση σε ισχύ διατάξεων του Ν.
1790/1988 Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις».
Υπουργική

Απόφαση

238833/11178/7.12.62

(ΦΕΚ

487/Β/18.12.62)

:

«Κανονισμός Ασφαλίσεως υπό του ΟΓΑ της γεωργικής παραγωγής κατά
χαλάζης και παγετού».
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 2/23.1.62 : Ισχύς διατάξεων του άρθρου
8, «Αντικείμενο και παροχαί κλάδου Ασφαλίσεως Παραγωγής»" (ΦΕΚ
11/Α/24.1.62.
Κανονισμοί ΕΛ.Γ.Α
Απόφαση 282599/09.08.2005 (ΦΕΚ 1154/Β/19.08.2005) : των Υπουργών
Γεωργίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης : «Έγκριση
Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)».
Απόφαση 282608/28.11.2005 (ΦΕΚ
Οικονομίας

&

Οικονομικών

και

1786/ Β /20.12.2005) των Υπουργών
Αγροτικής

Ανάπτυξης

&

Τροφίμων

:

:

«Κανονισμός

«Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων».
Απόφαση

270568/11.12.2003(ΦΕΚ

1999/Β/31.12.03)

Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου».
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Απόφαση 234133/6.2.2002 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας με θέμα
«Ανάθεση έργου Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νση ΠΣΕΑ) στον ΕΛ.Γ.Α»
Απόφαση αριθμ. 15711 / 30.09.98 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας :
«Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης φυτικής παραγωγής από τον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)» (ΦΕΚ 1079/Β/14.10.98).
Απόφαση αριθ. 26431/13.11.96 του Υπουργού Γεωργίας : «Ειδικός Κανονισμός
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)» (ΦΕΚ 1034/Β/15.11.96).
Απόφαση 8890/12-4-95 (ΦΕΚ 321/β/26-4-95) του Υπουργού Γεωργίας :
«Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου».

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
http://www.elga.gr
http://www.oga.gr
http://www.agrotypos.gr
http://www.agroseguro.es
http://www.hagel.gr
http://www.addvalue.gr
http://www.e-logos.gr
http://www.moa.gov.cy
http://www.parliament.gr
http://www.minagric.gr
http://www.agroins.com
http://europa.eu.int
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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