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ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: . ΕΡΩΤ. 6990/26-8-2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Σύμφωνα με το  Ν. 3877/15.9.2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης
της  αγροτικής  δραστηριότητας»  στην  ασφάλιση  του  ΕΛ.Γ.Α.  υπάγονται  συγκεκριμένοι  φυσικοί
κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και ειδικότερα : 

α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεμοθύελλα  δ) η πλημμύρα ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία
στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς επίσης
οι  ζημιές από αρκούδα, οι ζημιές  από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη
συνθήκη RAMSAR καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή
της νήσου Λήμνου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντος Νόμου εκδόθηκε η αριθ. 157502/27.7.2011 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1668/Β΄/27.07.2011) «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.», όπως
ισχύει σήμερα.

Επιπλέον , σύμφωνα με τον  Κανονισμό  Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ,  καλύπτονται ασφαλιστικά
και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη παραγωγή των
καλλιεργειών ,που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια
που  προαναφέρθηκαν  ανωτέρω  ,  (  χαλάζι,  καύσωνας  κ.λ.π.)  ,  στη  φυτική  παραγωγή  της
καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο. 

Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές, ( π.χ. ασθένειες )  που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα
ασφαλιστικά  ζημιογόνα  αίτια,  καθώς  και  οι  ζημιές  που  προξενούνται  από  άλλα,  εκτός  από  τα
καλυπτόμενα  ασφαλιστικά  ζημιογόνα  αίτια,  ανεξάρτητα  αν  αυτά  προηγούνται,  ακολουθούν  ή
συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια. 

Κατόπιν τούτoυ από τις  επισημάνσεις  που διενεργήθηκαν  κατά την διάρκεια  της καλλιεργητικής
περιόδου  2022  από  τις  υπηρεσίες  του  ΕΛ.Γ.Α.  του   Περιφερειακού   Υποκαταστήματος  ΕΛ.Γ.Α.
Αλεξανδρούπολης  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Θράκης   σε  καπνοκαλλιέργειες,  εσοδείας  2022
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( όπως  της Π.Ε  Ροδόπης)   διαπιστώθηκαν ,  ζημιές  από ιογενή προσβολές  αίτια μη καλυπτόμενα
από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Έτσι  οι  ζημιές που προξενούνται  στη φυτική παραγωγή των καπνοκαλλιεργειών  από ιολογικές
προσβολές  όπως  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση     η   «    νεκρωτική  ίωση  του  καπνού  (ιός  του  
κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας),    δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. . αλλά και  πάρα  
πολύ δύσκολα  ενισχύονται μέσω προγραμμάτων ΚΟΕ .

Ειδικότερα  η  μετάδοση  της  ίωσης  συνήθως  γίνεται  από  τα  ζώα,  από   γεωργικά  μηχανήματα  ,
μολυσμένα εργαλεία  κυρίως μολυσμένα σπορεία και φυτά κ.λ.π..  Η μη εξάπλωση των προσβολών
αυτών,   στηρίζεται  σε  προληπτικά  κυρίως  μέτρα,  με  τη  χρήση  υγιών  σπορόφυτων,  τη  λήψη
κατάλληλων μέτρων υγιεινής  αλλά και σε κατασταλτικά μέτρα όπως το ξερίζωμα και κάψιμο των
άρρωστων φυτών κ.ά .  

 Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η ασθένεια εμμένει όπως στην ανωτέρω συγκεκριμένη περίπτωση,
θα  πρέπει  η  καλλιέργεια  του  καπνού    να  γίνεται  σε  χωράφια  ξεκούραστα  που  δεν  έχουν
καλλιεργηθεί προηγούμενα καπνό (αμειψισπορά)  , λαμβάνοντας βεβαίως και τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας.    

Σημειώνεται  ότι   ενισχύσεις   οι οποίες απλώς αποζημιώνουν τους γεωργούς για τις απώλειες που
υπέστησαν  χωρίς  να  λαμβάνονται  μέτρα  για  την  θεραπεία  του  προβλήματος  στην  πηγή  του,
θεωρούνται από την Ε.Ε. καθαρές ενισχύσεις λειτουργίας, οι οποίες δεν συμβιβάζονται με την κοινή
αγορά  και σε αυτή την περίπτωση δεν αποζημιώνονται μέσω ΚΟΕ

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος  ΕΛ.Γ.Α.  Αλεξανδρούπολης οι  υπηρεσίες  του
ΕΛ.Γ.Α.  καταγράφουν την εξέλιξη της καπνοκαλλιέργειας ως προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών.   

Επισημαίνεται  τέλος  ότι,   η  πολιτεία  και  τα  συναρμόδια  Υπουργεία  και  φορείς  παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο μελετώντας τα αιτήματα των
παραγωγών,  των  εκπροσώπων  αυτών  ,  τους  τοπικούς  άρχοντες   και  παρεμβαίνουν  με  τις
απαραίτητες  πρωτοβουλίες  και  προσαρμογές  όπου  χρειάζεται,  εφόσον  είναι  εφικτό  βάσει  της
ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες, η τοπική
οικονομία και η κοινωνία.
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