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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
1.  Δηζαγσγή  
 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ζα γίλεη κε βάζε 
ηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο.Θα θάλνπκε κηα εθηεηακέλε επηζθφπεζε 
θαη αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ θαη 
ζα επηιέμνπκε  ηηο «Best Practices» ηνπ θάζε ζπηήκαηνο γηα λα δηακνξθψζνπκε έλα 
ζπλεθηηθφ ζχλνιν πξνηάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο.   
 
Οη γεσξγηθνί παξαγσγνί αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά απφ θηλδχλνπο, νη νπνίνη 
επεξεάδνπλ ην εηζφδεκα θαη ηελ επεκεξία ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο. Πξφθεηηαη, θπξίσο, 
γηα θηλδχλνπο  πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή  θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηηθψλ θνξέσλ κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηεί. Καηά ηα 
πξφζθαηα έηε,  ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ιάβεη ππφςε ηελ πηζαλή ελζσκάησζε ηεο  
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή, θαη αλαιχεη ηηο ζηξαηεγηθέο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ, γηα λα παξάζρεη κηα βειηησκέλε αληαπφθξηζε ζηηο  
θξίζεηο  ηνπ  αγξνηηθνχ ηνκέα. 
 
Ζ αγξνηηθή παξαγσγή αληηκεησπίδεη, γεληθφηεξα, κπξηάδεο πξνβιήκαηα. Παξ’φια 
απηά, δχν κεγάινη θίλδπλνη απαζρνινχλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ν θίλδπλνο ησλ ηηκψλ 
πνπ πξνέξρεηαη απφ δπλεηηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ν θίλδπλνο παξαγσγήο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο παξαγσγήο πνπ νη πξσηνγελείο παξαγσγνί 
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απφ ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 
 
Δίλαη πηζαλφ, νη κεγάινη απηνί θίλδπλνη, λα απμήζνπλ ζην κέιινλ ηηο ηηκέο ιφγσ ηεο 
απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνλ θίλδπλν παξαγσγήο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο 
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ ηάζε γχξσ απφ ηελ αγξνηηθή εμεηδίθεπζε, είλαη 
πηζαλφ λα ζπλερηζηεί, θάηη πνπ ζα απμήζεη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο δηφηη νη παξαγσγνί 
βαζίδνληαη ζε έλα κηθξφηεξν θάζκα θαιιηεξγεηψλ θαη, ζπλεπψο, δελ ζα κπνξνχλ λα 
δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηάιιεια. 
 
Οη αγξνηηθνί θίλδπλνη επεξεάδνπλ φρη κφλν ηνπο αγξφηεο αιιά νιφθιεξν ην ζχλνιν  
αμηψλ ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο. Καζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά κήθνο ηεο 
αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο εηζξνψλ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν 
θαηαλαισηή, ππφθεηληαη ζ’απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Καζψο νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ, ζην ζχλνιν αμηψλ, γίλνληαη πην ζηελέο θαη πεξίπινθεο, ηφζν 
απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα κεηαβηβάδνληαη αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο κεηαμχ ηνπο. 
Σν ζχλνιν αμηψλ ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο θαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη 
θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 παξαθάησ. 
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Πίλαθαο 1. ύλνιν αμηώλ αγξνηηθήο βηνκεραλίαο & θίλδπλνη 

Κπβεξλήζεηο 
 

Φξεκαηνδνηηθά  Ηδξύκαηα 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Πξνκεζεπηήο Γηαλνκέαο Αγξόηεο Έκπνξνο Δπεμεξγαζηήο       Καηαλαισηήο 
  Δηζξνώλ               

Δλδηαθεξόκελα Μέξε    Κίλδπλνη 
Κπβεξλήζεηο   →  Κίλδπλνο πξνυπνινγηζκνχ/θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα 
Υξεκαηνδνηηθά Ηδξχκαηα  →  Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 
Πξνκεζεπηέο Δηζξνψλ  →  Όγθνο πσιήζεσλ/Βειηίσζε πξντφληνο 
Γηαλνκέαο   →  Όγθνο πσιήζεσλ/Βειηίσζε πξντφληνο 
Αγξφηεο    →  Κίλδπλνο παξαγσγήο/Κίλδπλνο εηζνδήκαηνο 
Έκπνξνο   →  Κίλδπλνο Παξαγσγήο 
Δπεμεξγαζηήο   →  Έιιεηςε Πξψησλ Τιψλ/Γηαθνπή Δξγαζηψλ 
Πεγή: Ramiro Iturrioz 2009 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ θηλδχλσλ βαζίδεηαη ζε έλαλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ 
ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην αγξνηηθφ ζχλνιν αμηψλ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα κέζα, νπνηεδήπνηε είλαη δηαζέζηκα, ζηελ 
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πνιιαπιψλ πεγψλ αγξνηηθψλ θηλδχλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 
ζην αγξνηηθφ ζχλνιν αμηψλ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν, γηα παξάδεηγκα, 
επηιέγνληαο λα κελ δηαιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαιιηέξγεηαο ή θαιιηεξγεηψλ 
πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε αγξνηηθή ηνπο 
κνλάδα. Μπνξνχλ επίζεο λα κεηξηάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο,˙ κπνξεί λα αλαδεηήζνπλ 
ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο θχηεπζεο θαιιηεξγεηψλ κφλν ζε 
πνιχ επλντθεο ζπλζήθεο ή λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ψζηε λα 
βειηηψζνπλ ηηο αξδεχζεηο ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ παγεηνχ.  
Σέινο, κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ φινπο ηνπο θηλδχλνπο ζε έλαλ ηξίην κέζσ ελφο 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Βέβαηα, κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 
επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ δεκηνπξγψληαο απνζέκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο απφ 
ηα θέξδε ησλ θαιψλ εηψλ – έλα είδνο απηαζθάιηζεο. 
 
 

Τη είλαη αγξνηηθή αζθάιηζε? 
ε γεληθέο γξακκέο, ε αζθάιηζε είλαη έλαο ηξφπνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληηζηάζκηζε ελφο θηλδχλνπ έλαληη κηαο εμαξηεκέλεο απψιεηαο. 
Ο ζπκβαηηθφο νξηζκφο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ κηαο απψιεηαο απφ κία 
νληφηεηα ζε κία άιιε ζε αληάιιαγκα ελφο αζθαιίζηξνπ ή κηαο εγγπεκέλεο θαη 
πνζνηηθά κηθξήο απψιεηαο, ψζηε λα απνηξαπεί κία κεγάιε θαη, πηζαλψο, 
θαηαζηξνθηθή απψιεηα.  
 
Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε είλαη κία εηδηθή θαηεγνξία αζθαιίζεσο πεξηνπζίαο πνπ 
εθαξκφδεηαη ζε αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. ε αλαγλψξηζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο 
απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο αζθάιηζεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ αγνξά, είηε έρνπλ ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κφλν κε ηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο, 
είηε αλαζέηνπλ ηελ αλαδνρή ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζε εμεηδηθεπκέλα 
πξαθηνξεία/κεζίηεο. 
 
Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ, εθαξκφδεηαη 
επίζεο ζην δσηθφ θεθάιαην, ηε δαζνπνλία, ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ηα ζεξκνθήπηα. 
 
 



 3 

Γηαηί ε αγξνηηθή αζθάιηζε ζεσξείηαη εηδηθή θαηεγνξία αζθάιηζεο 
Τπάξρνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αζθάιηζεο πνπ επηθπξψλεη 
ηελ αληηκεηψπηζή ηεο ζαλ εηδηθήο θαηεγνξίαο αζθάιηζε. Γπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε 
επαξθνχο δηαθνξνπνίεζεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θηλδχλνπ, αζπκκεηξίεο ζηελ 
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ, γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο 
παξαγσγήο, πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλψζε αλάιεςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θηλδχλνπ, δηθαηνινγεί ην φηη ζεσξείηαη εηδηθή θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 
Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ αζθαιηζηψλ ζε αγξνηηθνχο αζθαιηζηέο, είλαη δχζθνιν λα 
επηηεπρζεί. Οη θαιιηέξγεηεο θπηεχνληαη ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζην 
ίδην ελδερφκελν εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. Ζ πηζαλφηεηα κεγάινπ 
αξηζκνχ απαηηήζεσλ θαη αθφκα θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ίδην 
γεγνλφο κεγηζηνπνηείηαη. 
 
Αζχκκεηξεο πιεξνθνξίεο νδεγνχλ ζηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο επηινγήο θαη εζηθνχ 
θηλδχλνπ. Υσξίο ηελ επαξθή ηερληθή γλψζε, νη αζθαιηζηέο είλαη αλίθαλνη λα 
δηαθξίλνπλ κεηαμχ παξαγσγψλ πςεινχ θαη/ή ρακεινχ θηλδχλνπ θαη, αλ θαζνξίζνπλ 
αζθάιηζηξα επί ηε βάζεη κέζνπ φξνπ, κπνξεί λα πξνζειθχζνπλ κφλνλ πςεινχ 
θηλδχλνπ αηηνχληεο. Δπηπιένλ, ε χπαξμε απηνχ ηνπ είδνπο αζθάιηζεο, κπνξεί λα 
σζήζεη ηνπο παξαγσγνχο λα δηαθηλδπλεχζνπλ π.ρ., ηελ ρξήζε ιηγφηεξσλ 
ιηπαζκάησλ, θχηεπζε εθηφο επνρήο ή θχηεπζε ζε ιηγφηεξν εχθνξεο πεξηνρέο. 
 
Οη ζπλέπεηεο ησλ αζχκκεηξσλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμήζεηο ησλ 
αζθαιίζηξσλ πνπ κπνξεί λα απμήζεη, επηπιένλ, ηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο επηινγήο 
απνζαξξχλνληαο ηνπο παξαγσγνχο ρακεινχ θηλδχλνπ απφ ηελ αζθαιηζή ηνπο. Σα 
πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αζχκκεηξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ κφλν λα 
αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ηεο δηαβεβαίσζεο φηη νη αζθαιηζηέο έρνπλ ηελ ηερληθή 
εμεηδίθεπζε λα αμηνινγήζνπλ ησλ θίλδπλν δεφλησο. 
 
Ζ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θάλεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη 
δηαρεηξηζηηθά έμνδα γηα ηελ παξνρή ηεο αζθάιηζεο πςειά ζε ζρέζε κε άιινπ είδνπο 
αζθαιίζεηο. Σν λα μεπεξαζηεί ην πςειφ θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ αγξνηηθή 
αζθάιηζε αληηπξνζσπεχεη κία επηπιένλ πξφθιεζε γηα ηελ αζθαιηζηηθή βηνκεραλία. 
Σν δίθηπν θαηαλνκήο είλαη εθηελέο θαη ηα πξντφληα δελ είλαη ηππνπνηεκέλα. Απηνί νη 
παξάγνληεο ζεκαίλνπλ φηη, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκεο ζηελ 
πξνζέγγηζή ηνπο ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ φζν θαη ζην ζχζηεκα 
θαηαλνκήο. 
 
Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε είλαη κία ηερληθά ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ αγξνηηθή 
παξαγσγή δηέπεηαη απφ πνιχπινθεο βηνινγηθέο επεμεξγαζίεο πνπ πξέπεη λα είλαη 
θαηαλνεηέο απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ θιάδνπ απηνχ. Οη ζρέζεηο αηηίαο θαη αηηηαηνχ 
ζηελ γεσξγία δελ είλαη πάληα εχθνια παξαηεξήζηκεο. Τπάξρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, πνπ δελ είλαη φιεο αζθαιίζηκεο. Έλαο 
αζθαιηζηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θαζνξίζεη ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ κηαο απψιεηαο 
πνπ είλαη αζθαιίζηκε θαη ηελ αηηία ηεο απψιεηαο. 
 
Πάιη, ηα κνληέξλα αγξνηηθά πξντφληα είλαη άθξσο ηερληθά θαη νη εμεηδηθεπκέλνη 
αζθαιηζηέο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο βηνινγηθέο θαη ηερληθέο επεμεξγαζίεο φρη 
κφλν γηα λα θαζνξίζνπλ ην αζθάιηζηξν αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν αιιά επίζεο λα 
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εθηηκήζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη λα 
ηνπο βνεζήζνπλ λα ηηο βειηηψζνπλ. 
 
Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ 
θηλδχλσλ, αιιά δελ αληηθαζηζηά ηηο ηερληθέο κηα θαιήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηηο 
κεζφδνπο πγηνχο παξαγσγήο θαη επελδχζεσλ ζηελ κέρξη ζήκεξα ηερλνινγία. ‘Όηαλ 
ζπλδπάδεηαη κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε αγξνηηθή αζθάιηζε εληζρχεη ηελ επεκεξία 
ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο θαη εληζρχεη, επίζεο, ηελ αζθάιεηα ηεο παξαγσγήο. 
 
Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε είλαη έλαο ηνκέαο αζθάιηζεο πνπ είλαη ηερληθά εμαξηψκελνο. 
Μία απφ ηηο πνιιέο πξνθιήζεηο ζηελ αζθαιηζηηθή βηνκεραλία είλαη λα δηαηεξεί ηελ 
θαηάξηηζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ αζθαιηζηή, ηνλ δηαθαλνληζηή δεκηψλ, θαη ην 
επίπεδν ηνπ αληαζθαιηζηή, φρη κφλν γηα λα παξέρεη επαξθή επίπεδα αζθάιηζεο 
αιιά, λα βνεζά ηελ αγξνηηθή βηνκεραλία ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ψζηε λα βειηησζεί ε παξαγσγή. 
 
Γελ ππάξρεη έλα παγθφζκην αζθαιηζηηθφ πξντφλ πνπ λα πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο 
ησλ παξαγσγψλ. Κάζε πξντφλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο είλαη θαηάιιειν γηα έλα 
νξηζκέλν ζχλνιν φξσλ. Ζ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θάζε πξντφληνο αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο,  ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην ζχζηεκα παξαγσγήο, ηνλ ηχπν ηνπ πξνο 
αζθάιηζε παγίνπ, ην βαζηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνο ν αζθαιηζκέλνο, 
ηελ ηνπνζεζία ηνπ θηλδχλνπ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην κέγεζνο ηεο αγξνηηθήο 
εθκεηάιιεπζεο, ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη ηηο αλάγθεο κεηαβίβαζεο θαη εθηίκεζεο ηεο 
δεκίαο. 
 
Ζ παξνχζα εξγαζία θάλεη κηα αλαζθφπεζε ζηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΖΠΑ,  κε ηδηαίηεξε έκθαζε  ζηηο κνξθέο 
ηεο αγξνηηθήο  αζθάιηζεο. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη, αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ην 
ππάξρνλ αγξνηηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο ηεο Διιάδαο θαη δίδνληαη θάπνηεο ζρεηηθέο 
πξνηάζεηο βειηίσζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. Σν πην πεξηγξαθηθφ κέξνο ηεο κειέηεο  
πεξηέρεη κηα ζπιινγή απφ δεδνκέλα,  ζρεηηθά κε  ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ θαη αθνινπζεί ε 
Διιάδα. Απηέο νη πιεξνθνξίεο,  θπξίσο, πξνέξρνληαη απφ ελεκεξσηηθά δειηία πνπ 
έρνπλ θαηαηεζεί απφ εκπεηξνγλψκνλεο  ή ζπκβνχινπο ησλ δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ  
ρσξψλ, θαη δεδνκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  Αζθαιίζεσλ (ΔΔΑ),  
(Committée Européen d’Assurances - CEA). Πνιιά απφ απηά ηα δεδνκέλα ήηαλ 
αδεκνζίεπηα  επεηδή δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα 
ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο. 
 
 

2. Πεξηγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη, σο επί ην πιείζηνλ, θιαζζηθά αζθαιηζηηθά ζρήκαηα 
(θπξίσο ελφο θηλδχλνπ θαη  ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε, αιιά επίζεο αζθάιηζε 
απφδνζεο), ηεο ηδησηηθήο, γεληθά, αζθαιηζηηθήο αγνξάο, κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα θαη 
ηε Κχπξν φπνπ ε αζθάιηζε είλαη δεκφζηα θαη ππνρξεσηηθή. ε πνιιέο ρψξεο, ε 
αγνξά είλαη ζηα ρέξηα φρη πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ή ηξηψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 
Σν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζε θάζε ρψξα ζπλδέεηαη θπξίσο κε 
δχν θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο : 
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 ηηο αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε ρψξα (επίπεδν θηλδχλνπ), 
 

 ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ θάζε θξάηνο κέινο γηα ην 
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

 
Ο ξφινο ησλ θπβεξλήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά γηα θάζε ρψξα. Μεξηθέο 
πξνζθέξνπλ αζθάιηζε ή επηδνηνχλ αζθάιεηεο, ελψ άιιεο παξέρνπλ εθ ησλ 
πζηέξσλ-βνήζεηα ζε κία εηδηθή βάζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο, ησλ 
θνλδπιίσλ θαηαζηξνθψλ ή κειινληηθέο αγνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε, νη 
νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, ελ κέξεη, απφ ηνπο θαηφρνπο αγξνηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ζε κία πξναηξεηηθή ή ππνρξεσηηθή βάζε.  
 
Σα δηαθνξεηηθά πθηζηάκελα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ παξνπζηάδνληαη, 
αλαιχνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ζηελ εξγαζία απηή. Απηφ βνεζά λα θαηαλνήζνπκε 
θαιχηεξα ηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζηελ Δπξψπε, 
δεδνκέλνπ φηη, ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν 
βαζκφ απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη απφ ηνλ ξφιν 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδηαίηεξα, εηδηθψλ κέηξσλ ελίζρπζεο, πνπ παξέρνληαη απφ ηα 
Κξάηε ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. 
 
 

3. Καηαλόεζε θαη κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο αζθάιηζεο 
 

Ζ εξγαζία απηή δίλεη κία αλάιπζε ηνπ φγθνπ ησλ αζθαιίζεσλ, ηεο δηείζδπζεο ηνπο 
ζηελ αγνξά θαη/ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Μειεηψληαη δηάθνξεο ζπγθξίζεηο θαη 
απνδεηθλχεηαη φηη, ην πνζνζηφ ησλ αζθαιηζκέλσλ πεξηνρψλ δελ απνηειεί έλα 
επαξθέο κέηξν γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ αζθαιίζεσλ ζε 
κία ρψξα, ρξεηάδεηαη λα  ζπλδπαζηεί κε ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα  
αζθαιηζηηθά ζρήκαηα, θαη κε ηελ δηείζδπζε ζηελ αγνξά απφ ηελ άπνςε ηεο 
αζθαιηζκέλεο αμίαο.  
 
Σειηθά, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ  Δπξψπε δελ ππάξρεη εθηελήο 
αζθαιηζηηθή θάιπςε απφδνζεο ρσξίο ηελ δεκφζηα ζηήξημε. Γηα ηνπο κε ζπζηεκηθνχο 
θηλδχλνπο, φπσο ραιαδφπησζε, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξνζθέξεη θαηάιιειεο 
αζθαιίζεηο, αιιά, γηα ηα αζθαιηζηηθά πξνηφληα  πνπ πξνζθέξνπλ επξεία θάιπςε ηνπ 
θηλδχλνπ κείσζεο ηεο απφδνζεο, ππάξρεη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ αλάπηπμεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη δεκφζηαο ζηήξημεο. Σν πνζφ ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ ηα 
Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  γηα λα επηδνηεζνχλ ηα αζθάιηζηξα, πνηθίιιεη 
αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ θάζε ρψξα ζηελ πξνψζεζε θάπνηνπ 
ηδηαίηεξνπ είδνπο θάιπςεο.  
 
Μεξηθέο ηερληθέο, φπσο ε αληαζθάιηζε, ηα  φξηα ελεξγνπνίεζεο ελφο ζπκβάληνο, θαη 
νη απαιιαγέο, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ αληαζθάιηζε ηνπνζεηείηαη, ζπλήζσο, ζηε 
δηεζλή αληαζθαιηζηηθή αγνξά, θαη αθνξά, θπξίσο, ηελ αληαζθάιηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 
δεκηψλ (stop loss reinsurance) θαη ηελ αληαζθάιηζε αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο (quota 
share reinsurance). 
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4. Καλνληζκνί, πνιηηηθέο, θξαηηθέο εληζρύζεηο κε επηδίσμε έλα 
νκνηνγελέο ζύζηεκα 
 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ελλνηψλ «θξίζε» θαη/ή «θαηαζηξνθή», πνπ εγείξνπλ δηθαίσκα 
δεκνζίσλ εληζρχζεσλ ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  εμεηάδνληαη θαη 
ζπγθξίλνληαη κε ηηο «Κνηλνηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο 
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (2000-2006)». Ο θαζνξηζκφο απηφο, ππνηίζεηαη, νξίδεηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (World 
Trade Organisation – WTO). Δζληθνί εκπεηξνγλψκνλεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 
ηνλ ηξφπν, πνπ ηα Κξάηε Μέιε νξίδνπλ, ηηο έλλνηεο «θξίζε θαη θαηαζηξνθή»,  πνπ 
εγείξνπλ δηθαίσκα δεκνζίσλ εληζρχζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ έλλνηα «αζθαιίζηκνη 
θίλδπλνη», φηαλ θαη φπνπ απηνί ππάξρνπλ.  
 
ε κεξηθέο ρψξεο απαγνξεχεηαη ε θξαηηθή βνήζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο θξίζεο ή 
θαηαζηξνθήο, αλ ν θίλδπλνο ζα κπνξνχζε λα είρε αζθαιηζηεί. Απηή είλαη ε 
πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο, 
ηεο νπεδίαο θαη ηεο Σνπξθίαο, γηα επηδνηνχκελνπο αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο, θαη γηα 
ηε Γαιιία εάλ ε αζθάιηζε έρεη θζάζεη ζε έλα ζεκαληηθφ επίπεδν εμάπισζεο.  
 
Σα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αθνινπζνχλ ηηο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ψζηε λα 
απνθαζίζνπλ πφηε ε ελίζρπζε ζα απνλεκεζεί. Έρνπκε θαηαηάμεη ηα Κξάηε Μέιε ζε 
ηέζζεξηο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 
Κάπνηεο ρψξεο έρνπλ ελζσκαηψζεη ή αλαθέξνπλ ξεηά ηνπο θαηεπζπληήξηνπο 
νξηζκνχο ζηε λνκνζεζία ηνπο,  άιιεο απιά ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ρσξίο λα ηνπο 
αλαθέξνπλ ξεηά.  Μία ηξίηε νκάδα έρεη πην απζηεξνχο νξηζκνχο απφ απηνχο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, φπσο, είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ρξεκαηνδφηεο ησλ ζπκθνξψλ ζηε Γαιιία. Σέινο, κεξηθέο ρψξεο έρνπλ ιηγφηεξν 
απζηεξνχο νξηζκνχο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 
Κνηλφηεηαο. Απηή ε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ίζρπε 
φζν νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είραλ κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. 
 
 

5. Δπίπεδν θηλδύλνπ: γεσγξαθηθή αλάιπζε  
 

Ζ κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο δελ θαηαλέκεηαη 
νκνηφκνξθα ζε  νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.  ε θάπνηεο πεξηνρέο, πεξηθέξεηεο θαη ηνκείο 
είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο θαη ηνκείο είλαη εμαηξεηηθά αζηαζήο. Ζ 
κειέηε ηνπ επηπέδνπ κεηαβιεηφηεηαο έρεη δηπιφ ελδηαθέξνλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 
αγξνηηθήο αζθάιηζεο, ήηνη: γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 
θαη ησλ ηνκέσλ φπνπ ε ζηαζεξφηεηα είλαη πην ζεκαληηθή, θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο 
ππνζεηηθνχ παλεπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ησλ αζθαιίζηκσλ θηλδχλσλ. 
 
Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θιηκαηηθψλ 
θηλδχλσλ, απφδνζεο θαη εηζνδήκαηνο, πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο: 
 

 κεηεσξνινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη γεσξγν-κεηεσξνινγηθνί παξάκεηξνη 
ππνινγηζκέλεο απφ ην χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Αλάπηπμεο Καιιηεξγεηψλ  
(Crop Growth Monitoring System - CGMS), ην νπνίν είλαη ην θεληξηθφ ηκήκα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πξφβιεςεο ηεο απφδνζεο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
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Κέληξνπ Έξεπλαο (Joint Research Center-JRC, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), 
γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν CGMS  επηηξέπεη ηελ αλάιπζε, πνπ πξέπεη λα 
γίλεη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο 
αλακελφκελεο ζπγθνκηδήο, 

 
 ην Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (Farm Accounting Data 

Network - FADN). 
 
 

6. Αγξνηηθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ζε άιιεο ρώξεο  
 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηα ππάξρνληα αγξνηηθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο.  ηνλ 
Καλαδά, ζηηο ΖΠΑ θαη ζε άιιεο κε Δπξσπατθέο ρψξεο, θάπνηα κέζα αζθάιηζεο, 
φπσο αζθάιηζε δείθηε, αζθάιηζε εθηάζεσλ, αζθάιηζε ζπλνιηθήο γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζεο, ή αζθάιηζε εηζνδήκαηνο, έρνπλ αλαπηπρζεί, ελψ αληίζεηα ζηελ  
Δπξσπατθή Έλσζε δελ είλαη ηφζν αλεπηπγκέλα.  
 
ηνλ Καλαδά θαη ζηηο ΖΠΑ ππάξρεη αζθάιηζε απφδνζεο. Καη ζηηο δχν ρψξεο, 
ππάξρεη κία βαζηθή θάιπςε γηα αζθάιηζε απφδνζεο,  πνπ θαιχπηεη απψιεηεο άλσ 
ηνπ 50% ηεο κέζεο απφδνζεο (νλνκάδεηαη θάιπςε θαηαζηξνθψλ). Δίλαη 
επηδνηνχκελε, θαηά 50%, απφ ηελ θπβέξλεζε (ζρεδφλ ζπλνιηθά ζηηο ΖΠΑ φπνπ νη 
αγξφηεο πιεξψλνπλ κφλν έλα δηαρεηξηζηηθφ ηέινο). Οη ΖΠΑ, είλαη ζήκεξα ε κφλε 
ρψξα φπνπ πξνζθέξεηαη ε αζθάιηζε εηζνδήκαηνο. 
 
ηνλ Καλαδά ππήξρε έλα πξφγξακκα αζθάιηζεο εηζνδήκαηνο πνπ νλνκαδφηαλ 
«Αζθάιηζε Μεηθηνχ Δηζνδήκαηνο» (Gross Revenue Insurance Plan), πνπ απέηπρε 
θαη ηψξα ππάξρεη έλα πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο εηζνδήκαηνο. ην ζχζηεκα ηνπ 
Καλαδά θπξίσο εγνχληαη δεκφζηα αζθαιηζηηθά πξαθηνξεία ησλ επαξρηαθψλ 
θπβεξλήζεσλ. Σν χζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί κε επηδνηήζεηο ηφζν ησλ Οκνζπνλδηαθψλ 
φζν θαη ησλ Δπαξρηαθψλ Κπβεξλήζεσλ, πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 425.5 
εθαηνκκχξηα Δπξψ, θαη ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 66% ησλ αζθαιίζηξσλ.  Δθηφο ηεο 
αζθάιηζεο απφδνζεο πξντφληνο, παξφκνην κε απηφ πνπ ππάξρεη ζηηο ΖΠΑ, ν 
Καλαδάο έρεη έλα αμηφινγν πξφγξακκα εηζνδήκαηνο, ην νπνίν νλνκάδεηαη Καλαδηθφ 
Πξφγξακκα ηαζεξνπνίεζεο Αγξνηηθνχ Δηζνδήκαηνο (Canadian agricultural income 
stabilisation - CAIS), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ινγαξηαζκνχο ζηαζεξνπνίεζεο. Οη 
ινγαξηαζκνί ζηαζεξνπνίεζεο είλαη μερσξηζηνί ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο νη 
αγξφηεο θαηαζέηνπλ, θάζε ρξφλν, έλα πνζφ ην νπνίν κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ζε έλα 
έηνο κεγάιεο απψιεηαο.  Οη ινγαξηαζκνί απηνί κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηηο απνδφζεηο, 
ηα έζνδα ή άιινπο παξάγνληεο. 
 
 

7. Κίλδπλνη θξίζεσλ πγηεηλήο Εσηθνύ Κεθαιαίνπ 
 
ηελ εξγαζία επίζεο, αλαθέξνληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο αζθάιηζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ, 
γηα ηελ θάιπςε ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ, θαη γεληθφηεξνπο θηλδχλνπο δψσλ. Οη 
επηδεκίεο ησλ δψσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο απψιεηεο  γηα ηηο 
θπβεξλήζεηο, ηνπο αγξφηεο, θαη φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ θαη εκπιέθνληαη ζηελ 
αιπζίδα παξαγσγήο δσηθνχ θεθαιαίνπ. Δζληθέο θπβεξλήζεηο θαη  Δπξσπατθά 
Ηδξχκαηα,  γεληθά,  ππνζηεξίδνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ άκεζσλ απσιεηψλ, φπσο 
ηελ αμία ησλ ξεκαγκέλσλ δψσλ, θαη ηηο νξγαλσηηθέο δαπάλεο.  
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Δπαθφινπζεο δεκίεο, φπσο νη απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θελά θηίξηα θαη ηελ 
παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο, είλαη, ζρεδφλ πάληα, ζίγνπξν φηη βαξαίλνπλ εληειψο ηνπο 
ίδηνπο ηνπο γεσξγνχο εάλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη. Λίγα ηδησηηθά ζπζηήκαηα 
αζθάιηζεο ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε γηα λα θαιχςνπλ επαθφινπζεο απψιεηεο ιφγσ 
επηδεκίαο ζην δσηθφ θεθάιαην (ππάξρνπλ ζηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ νπεδία, ηελ 
Οιιαλδία θαη ηελ Αγγιία). Πην γεληθά, ηα ζρήκαηα αζθάιηζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ 
θαιχπηνπλ ζάλαην θαη επζαλαζία.  
 
Ο θχξηνο ιφγνο γηα δεκφζηα αλεζπρία είλαη φηη, νξηζκέλεο αζζέλεηεο κπνξεί λα είλαη 
έλαο κεγάινο ελδερφκελνο θίλδπλνο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ; 
ζπλεπψο, ε δεκφζηα αληίδξαζε, ζπλήζσο, θαιχπηεηαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη 
ππάξρεη κηθξφηεξνο ρψξνο γηα ηδησηηθή αζθάιηζε. Δθηφο απηνχ, ην λα πξνβιέςεηο 
ζπκβάληα πςεινχ θηλδχλνπ είλαη πνιχ δχζθνιν, θαη γη’απηφ νη αζθαιηζηέο είλαη 
απξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ αζθάιηζε θαηά «νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο».  
 
Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επηθεληξψλνληαη , κάιινλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή 
ζπκπεξηθνξά κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ, ηδίσο  κέζσ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Φαίλεηαη 
δπλαηή ε νηθνδφκεζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο κφλν γηα ηελ 
θάιπςε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ λφζνπο κε ρακειέο ή θαζφινπ 
αιιειεπηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή. 
 

8. Κύξηα ζηνηρεία ησλ αζθαιίζεσλ θαιιηεξγεηώλ ζε επίπεδν ρώξαο  
 

Πεξίπνπ ην 23% ηεο αμίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ ήηαλ αζθαιηζκέλεο  ην 2004, ζηα 27 
Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα αζθάιηζηξα αλήιζαλ  ζηελ Δπξψπε ζην 
πνζφ ησλ 1.583 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ, πνπ αλαινγεί ζην 4% ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο.  
 
Ζ Ηζπαλία γεληθά ζεσξείηαη σο ε ρψξα κε ηα πην αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα,  πνπ 
ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηα 564 εθαηνκκχξηα Eπξψ, παξφιν πνπ κφλν ηα 5.86 
εθαηνκκχξηα εθηάξηα ήηαλ αζθαιηζκέλα, παξνπζηάδνληαο ζρεηηθά ρακειή δηείζδπζε 
ζηελ αγνξά (26% ησλ θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ).  
 
ηελ Γεξκαλία, ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά είλαη πςειφηεξε (7.26 εθαηνκκχξηα εθηάξηα 
δει. ην 43% ησλ θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ), θαη ην κέζν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ 
αλήιζε ζηα  129 εθαηνκκχξηα Eπξψ. Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα εμεγεζεί, 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηε Γεξκαλία ε αζθάιηζε ζπλήζσο θαιχπηεη κφλν έλαλ 
κνλφ θίλδπλν (ραιαδφπησζε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πςειή αμία γηα ηελ Ηζπαλία 
κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη θαη ηελ ελ 
δπλάκεη πςειφηεξε πηζαλφηεηα χπαξμεο θηλδχλσλ εθεί.  
 
Σν ζχλνιν ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ Δπξψπε αλήιζε ζηα 497 εθαηνκκχξηα  Eπξψ ή 
ζην 32% ησλ αζθαιίζηξσλ. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο, ηα πνζά ησλ επηδνηήζεσλ σο 
πξνο ηα αζθάιηζηξα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Βξίζθνπκε φηη, ηα πςειφηεξα πνζνζηά  
επηδνηήζεσλ ζηελ Δπξψπε, είλαη ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Πνξηνγαιία, γηα παξάδεηγκα 
ην 80% ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ Ηηαιία αθνξά ηελ αζθάιηζε απφδνζεο.  
 
ε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηελ Αγγιία, δελ ππάξρεη θαζφινπ επηδφηεζε. Ο κέζνο φξνο 
ηνπ ζπληειεζηή δεκηψλ (loss ratio) - ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη 
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαηά ηελ δηάξθεηα νξηζκέλσλ εηψλ, δηαηξνχκελν κε ην 
ζχλνιν ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ - θπκαίλεηαη απφ 60% έσο 70%. 
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9. Ζ ζθνπηκόηεηα ελόο παλεπξσπατθνύ ζπζηήκαηνο αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο 
 

Αμηνινγείηαη, επίζεο, ε ζθνπηκφηεηα δηαθφξσλ ζελαξίσλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 
αζθάιηζεο, φπσο: αζθάιηζε ελφο θηλδχλνπ, αζθάιηζε απφδνζεο, αζθάιηζε δείθηε 
θαη αζθάιηζε εηζνδήκαηνο. Λακβάλνπκε ππφςε  θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα 
(ζρεηίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα -αζθαιηζηέο, αληαζθαιηζηέο θαη 
αγξφηεο) θαη ηερληθά θξηηήξηα (θφζηνο, αζχκκεηξεο πιεξνθνξίεο, επθνιία ζηνλ 
έιεγρν). Πνιηηηθά θξηηήξηα  είλαη απαξαίηεηα αιιά είλαη πέξα απφ ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
 
ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, κε πνιχ εηεξνγελείο ζέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη πνιχ 
δηαθνξεηηθά επίπεδα θηλδχλσλ, θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν λα πξνηαζεί έλα θνηλφ 
νκνηνγελέο αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, αιιά κεξηθά είδε αζθάιηζεο παξνπζηάδνπλ 
θάπνην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο: 
 

 αζθάιηζε εηζνδήκαηνο: αθξηβφηεξε, αιιά πην απνηειεζκαηηθή σο 
ζηαζεξνπνηεηήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

 έκκεζε αζθάιηζε δείθηε: θζελφηεξε θαη επθνιφηεξε ζηε δηαρείξηζε θαη ζηνλ 
έιεγρν, αιιά ζπλήζσο ιηγφηεξν ζπζρεηηζκέλε κε ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ. 
 
 

10. Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα έλα θνηλό ζύζηεκα αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο 

 
Μηα ζεηξά απφ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα θνηλφ ζχζηεκα, έρνπλ πξνηαζεί θαη 
αλαιπζεί, νη ιχζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη απιέο ζηελ δηαρείξηζε ηνπο απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη εχθνιεο ζηνλ λα ειεγρζνχλ.  
 
Μία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα έλα θαηάιιειν ζχζηεκα αζθάιηζεο, ζε παλεπξσπατθφ 
επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα είλαη κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ 
ζπζηεκάησλ, φπσο: 
 

 δηεπθφιπλζε ή επηδφηεζε ζηελ ζχλζεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαηά 
πξνηίκεζε ζε επίπεδν αγξνθηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ζην 
ειάρηζην ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ιφγσ αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο πνπ νδεγεί 
ζε δπζκελή επηινγή, θαη ζε θάπνην βαζκφ, ζε εζηθφ θίλδπλν. 

 
 αληαζθάιηζε (πνιινί αγξνηηθνί θίλδπλνη ζεσξνχληαη κε αζθαιίζηκνη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηφηη είλαη πνιχ ζπζηεκηθνί). Οη αζθαιηζηέο θαη νη 
αληαζθαιηζηέο δελ είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ απηνχ ηνπ είδνπο θηλδχλνπο 
– ε θαηάζηαζε απηή ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη εάλ ππήξρε έληνλε θξαηηθή 
ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα ηεο αληαζθάιηζεο (ΖΠΑ θαη Ηζπαλία). 

 
 απνζαθήληζε ηνπ πιαηζίνπ (πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 

νκνηνγέλεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ). Απηφ έρεη ελ κέξεη επηηεπρζεί κε  ην 
λέν θαλνληζκφ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2006). 

 
 ελ κέξεη επηδφηεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ (απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είηε κε κνληέια αζθάιηζεο, θεθάιαηα ή 
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άιια εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ - ζε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα είλαη 
κέζα ζε έλα θνηλφ λνκηθφ πιαίζην - γηα ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ 
ειέγρνπ θαη ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο). 

 

11. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο αγξνηηθώλ 
αζθαιίζεσλ 
 
 Ζ παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ 
αζθαιίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ 
βειηίσζήο ηνπ.  
 
Ζ πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ζηα 
επξσπατθά πξφηππα  κε ην ζχζηεκα «ΖΗΟΓΟ-ΟΑΗ¨» ζηαδηαθά απαμηψζεθε θαη 
εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα κε θεληξηθφ, αιιά φρη ζπληνληζηηθφ θνξέα, 
ηνλ ΔΛ.Γ.Α. Σν .  Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ  ηεο Διιάδαο έρεη 
πνιιά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γεσξγηάδεο 2003), φπσο : 
 

 ε έιιεηςε  πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ, 
 

 ε ππνρξεσηηθή θξαηηθή αζθάιηζε θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο 
αζθάιηζεο, απνθιίλνληαο απφ ηελ πξαθηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., 

 

 ε κε-εθαξκνγή ζηνηρεησδψλ αξρψλ δηαρείξηζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ θηλδχλνπ 
(ζεζκνζέηεζε πφξσλ, δεκηνπξγία  απνζεκαηηθψλ ηακείσλ θαη αληαζθάιηζε). 
ήκεξα ν κφλνο ζεζκνζεηεκέλνο πφξνο είλαη ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά  
πξνο ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ζε εληαίν πνζνζηφ 3%  επί ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο 
πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, 
 

 ε ρσξίο πεξηνξηζκνχο  αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε 
θαιιηεξγεηψλ, ζε αθαηάιιειν,  γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο πεξηβάιινλ, 

 

 ε  αληηζηνηρία  παξερφκελεο αζθαιηζηηθήο  θάιπςεο θαη ηεο , εληαίαο γηα φινπο 
αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο. Δπεηδή, ε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ δηαθέξεη θαη 
γεσγξαθηθά θαη ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζε πεξίπησζε  ηδησηηθήο 
αζθάιηζεο   θάπνηνη παξαγσγνί ζα πιήξσλαλ πνιχ ιηγφηεξα αζθάιηζηξα θαη 
θάπνηνη άιινη, πνιχ πεξηζζφηεξα.  

 
Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ζηελ Διιάδα 
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ  ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο θαη, 
 ζε πξνηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ. 
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1 .   ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
 

1.1.  Κίλεηξα γηα ηε κειέηε 
 

Ζ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα κηαο νιφθιεξεο αγξνηηθήο πεξηνρήο κπνξεί λα ηεζεί ζε 
θίλδπλν απφ ηηο θξίζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ δηαθφξνπο ηχπνπο θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ, απφ θιηκαηηθά θαηλφκελα ζην δσηθφ θεθάιαην ή ηηο θπηηθέο αζζέλεηεο.  
 
Ο θαηξφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ν νπνίνο, 
δπζηπρψο, δχζθνια κπνξεί λα ειεγρζεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη θίλδπλνη ησλ 
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή αβεβαηφηεηαο γηα ηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο. Ζ μεξαζία θαη ε ππεξβνιηθή βξνρφπησζε είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 
θαθή ζπγθνκηδή ζε φιν ηνλ θφζκν.  
 
Δθηφο απφ απηφ, θαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ε 
εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ έρνπλ απμεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη 
αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, ιφγσ ησλ παγθφζκησλ θιηκαηηθψλ 
αιιαγψλ. Απηφ νδεγεί ζε απνζηαζεξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ, ηδίσο ζε 
ρψξεο κε ηζρπξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ απφδνζε. Ίζσο, ε πην πξνθαλήο επίπησζε ηνπ 
θηλδχλνπ ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 
(ζνδεηά), αιιά ε ζεκαζία ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θπηηθή παξαγσγή.  
 
Ζ επίδνζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ 
κεηαπνηεηψλ, ε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ιηπαζκάησλ θαη ε δήηεζε γηα 
πνιιά πξντφληα δηαηξνθήο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηνλ θαηξφ. πλεπψο, κεγάιν ηκήκα 
ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ θαηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ. 
 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην πξφβιεκα ηνπ θηλδχλνπ ηεο παξαγσγήο έρεη αθφκε 
κεγαιχηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη, ε αζηάζεηα ησλ ηηκψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί 
ιφγσ ησλ πξφζθαησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πνιηηηθήο.  
 
Οη θπβεξλήζεηο δελ γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Έηζη, εθηφο απφ ηα 
ηδησηηθά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη γεσξγνί γηα ηελ δηαρείξηζε 
ησλ θηλδχλσλ, πνιιέο ρψξεο έρνπλ απνθαζίζεη λα βνεζήζνπλ ζηελ ζηαζεξνπνίεζε 
ηεο γεσξγίαο ηνπο κε ηελ ππνζηεξημή ηνπο ζε δηάθνξα αγξνηηθά ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  
 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππάξρεη κία ζπλερηδφκελε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν πνπ ζα 
πξέπεη λα έρεη ε Δπξσπατθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε γεσξγηθψλ θηλδχλσλ. 
Ζ ηξνπνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ είλαη κία απάληεζε ζηελ αλαθνίλσζε 
ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ ζηε γεσξγία θαη ζηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
θηλδχλσλ ζηε γεσξγία.  
 
Οη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη ηεο γεσξγίαο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζέζπηζε ξπζκηζηηθψλ 
κεραληζκψλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, κέζσ ησλ νπνίσλ 
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη  επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ ή βηνινγηθψλ 
θαηαζηξνθψλ ζηα εηζνδήκαηα ησλ αγξνηψλ. Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε κπνξεί λα είλαη 
έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην ζθνπφ απηφ.  
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Έλαο απφ ηνπο  ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά 
κε ηνπο θιηκαηηθνχο θαη πγεηνλνκηθνχο θηλδχλνπο   ζηελ γεσξγία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο σο 
εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  
 
Ο θαηξφο είλαη  κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε ζηελ αγξνηηθή πνιηηηθή, θαη είλαη ζεκαληηθφ 
λα έρνπκε κηα λέα καηηά ζηελ παξνρή θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλάιπζε 
ηεο πηζαλήο εληαμήο ηνπο ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (Common Agricultural Policy 
- CAP).  
 
O θίλδπλνο ησλ ηηκψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε. Οη 
πγεηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ 
ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο κπνξεί επίζεο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  
 
Ζ θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα εληζρχζεη θαηάιιεια ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ, εμαζθαιίδνληαο κία βειηησκέλε αληίδξαζε ζε θξίζεηο ζηνλ 
γεσξγηθφ ηνκέα. 
 
 

1.2.  Πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο 
 

Απηή ε εξγαζία μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ ζηε γεσξγία θαη 
ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπο, αθνινπζνχκελε απφ κηα επηζθφπεζε ηεο 
βηβιηνγξαθίαο ησλ κειεηψλ γηα ηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ζηελ Δπξψπε θαη 
ηηο ΖΠΑ. Σν επφκελν θεθάιαην εμεηάδεη ηνπο θηλδχλνπο, αλαιχνληαο ηνπο θιηκαηηθνχο 
θηλδχλνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ εηζνδήκαηνο. 
 
Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη, νη πνιηηηθέο θαη ηα λνκηθά πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
γεσξγηθψλ θηλδχλσλ, αξρηθά δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο θξίζεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο, 
θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ε δεκφζηα ζηήξημε επηηξέπεηαη γηα ηελ 
άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ. Μεηά, αλαιχνπκε ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, 
θπξίσο ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο.  
 
Παξνπζηάδνληαη  ζπλνπηηθά ηα θχξηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ζε 27 
Δπξσπατθέο ρψξεο πιένλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Κξναηίαο. Μεηά ηα αζθαιηζηηθά 
ζπζηήκαηα, αλαιχνληαη άιια ζρεηηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φπσο ηα ηακεία 
ζηαζεξνπνίεζεο ή ηα είδε εηδηθψλ εληζρχζεσλ, θαη αλαθέξνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο πγηεηλήο ησλ δψσλ.  
 
ηε ζπλέρεηα ζπδεηείηαη ε ζθνπηκφηεηα ελφο παλεπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο. Γεληθά 
ζπκπεξάζκαηα θαη εθηηκήζεηο θιείλνπλ ην θεθάιαην απηφ. 
 
Σέινο, εηζεξρφκαζηε ζην θχξην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο πνπ είλαη ε 
παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ηεο Διιάδαο, ε 
αμηνιφγεζή ηνπ θαη ηέινο ε παξάζεζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηνπ. 
 
 

1.3.  Πεγέο θαη κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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Ζ εξγαζία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα δηαθνξεηηθά 
ηκήκαηά ηεο. Ζ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε κεηεσξνινγηθά θαη 
γεσξγνκεηεσξνινγηθά δεδνκέλα απφ ην πζηήκα Παξαθνινχζεζεο Αλάπηπμεο ησλ 
Καιιηεξγεηψλ, (CGMS), απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο εξγαζίαο απηήο. 
Άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ (έζνδα, απφδνζε) είλαη, ε Euro stat θαη ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία 
ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Παξαθνινχζεζεο (FADN). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία, πξνέξρνληαη απφ εζληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο απφ 
φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, εθηφο ηεο Μάιηαο. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ Κξναηία θαη 
ηελ Σνπξθία πξνζηέζεθαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθνχ, φπσο θάλεθε ζα είρε 
κεγαιχηεξε αμία, ε πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γηα λα νινθιεξσζεί ε 
επηζθφπεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ππνςήθηεο ρψξεο. 
 

Σέινο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα δφζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διιεληθψλ 
Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.), θαζψο θαη απφ ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ. 
 
 

2.  Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο θαη 
ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηε γεσξγία 

 

2 .1.   Σύλζεζε θεθαιαίνπ 
 

Ο ηνκέαο ηεο γεσξγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή έθζεζε ζε θίλδπλν, πνπ ζπρλά 
αιιά φρη κφλν, πξνέξρεηαη απφ θαηξηθά θαηλφκελα. ηε ζπλέρεηα, ζα ζπλνςίζνπκε ηα 
δηαθνξεηηθά είδε θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε γεσξγία, θαη ηα νπνία θαλεξψλνπλ 
ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο Δπξσπατθήο γεσξγίαο. ηελ επφκελε ελφηεηα, ζα 
εμεηάζνπκε ηα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε απηψλ ησλ γεσξγηθψλ 
θηλδχλσλ. 
 

2.2.  Δίδε θηλδύλσλ 
 
Οη θίλδπλνη ζηε γεσξγία ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο νκάδεο: 
 
1. θίλδπλνη ηηκψλ - ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 
 
2. θίλδπλνη γηα ηελ παξαγσγή - ιφγσ ησλ δπζκελψλ αιιαγψλ ζηα κεηεσξνινγηθά 

θαηλφκελα ή γηα άιινπο ιφγνπο (αζζέλεηεο εθηφο ζπλφξσλ, αχμεζε απαηηήζεσλ 
πνηφηεηαο φζνλ αθνξά δψα θαη θπηά). Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο απνηειεί έλα 
καθξνρξφλην ζέκα ζπδήηεζεο πνπ αμίδεη εηδηθή, ζε βάζνο, αλάιπζε. 

 
Οξηζκέλνη θίλδπλνη πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αγξφηεο είλαη θνηλνί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 
επηρεηξήζεηο, άιινη πάιη είλαη κνλαδηθνί γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Οη ζεκαληηθφηεξνη 
θίλδπλνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο, (Hardaker θ.ά., 1997): 

 
 αλζξώπηλνη ή πξνζσπηθνί θίλδπλνη: ν αγξφηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα πγείαο ή αθφκα θαη λα πεζάλεη. 
 
 θίλδπλνη πάγηνπ ελεξγεηηθνύ: Γηα ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο φπσο ε θσηηά, ε 

θινπή θαη άιιε δεκηά ή απψιεηα, νη απψιεηεο γεληθά θαιχπηνληαη απφ ηελ 
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αζθάιηζε ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκθνξάο, ε δεκφζηα ελίζρπζε κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκηψλ. 

 
 θίλδπλνο παξαγσγήο ή απόδνζεο: Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο είλαη ππεχζπλεο, αιιά επίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη φπσο 
θπηηθέο θαη δσηθέο αζζέλεηεο. Ο θίλδπλνο ηεο απφδνζεο κεηξηέηαη απφ ηελ 
κεηαβιεηφηεηα ζηελ απφδνζε. Με ηε ζεηξά ηεο, ε κεηαβιεηφηεηα ζηε 
απφδνζε, γηα κηα δεδνκέλε θαιιηέξγεηα, δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, θαη 
θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ηνπ εδάθνπο, ην θιίκα, θαη ηελ κέζνδν παξαγσγήο.  
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο, ν θίλδπλνο είλαη ιηγφηεξν 
ζεκαληηθφο επεηδή ν θαηξφο έρεη κηθξφηεξε επηξξνή. 

 
 ν θίλδπλνο ησλ ηηκώλ: Ο θίλδπλνο ηεο πηψζεο ή ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ 

κεηά απφ κία ηξνπνπνίεζε πνπ έρεη γίλεη ζηελ παξαγσγή. 
 

 ζεζκηθόο θίλδπλνο: απηφο ζπλδέεηαη κε αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, κε ηελ 
παξέκβαζε ζηα γεσξγηθά ζέκαηα θαη κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα 
έζνδα ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 
 ρξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο: απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ πηζαλή αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ηνπ δαλείνπ, ηελ αλεπαξθή ξεπζηφηεηα  θαη ηελ απψιεηα ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ. 

 
Οη πξναλαθεξζέληεο θίλδπλνη κπνξεί, ζπρλά, λα είλαη αιιειέλδεηνη, έηζη ψζηε έλα 
γεγνλφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιέο επηπηψζεηο θαη ζε άιιεο πξαγκαηηθφηεηεο.  
 
Όιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ θηλδχλνπ έρνπλ επίδξαζε ζην εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
Ζ θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο θχζεο ελφο θηλδχλνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ.  
 
Όπσο έρεη εμεγεζεί, (Hardaker θ.ά., 1997), ππάξρεη αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε 
ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν, ηα αίηηα ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (θαηαλνκή, ζπρλφηεηα θαη 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ), ηηο ζπλεπεηέο ηνπ ζην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ 
θαζψο θαη, ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο  δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε κείσζε ηνπ 
θηλδχλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο.  
 
Οη εξεπλεηέο αζρνινχληαη επίζεο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
παξαγσγψλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο, θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ 
κνληεινπνίεζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο αγξφηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, βάζεη ηνπ 
θηλδχλνπ, (Barnett, 1999). Ωζηφζν, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αγξνηψλ 
δελ είλαη πάληα ζχκθσλε κε ηε ζεσξία, θαη γη’ απηφ, ππάξρεη θαη κεγαιχηεξε αλάγθε 
γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο  ηνπο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 
ξπζκίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγξνηηθήο ηνπο κνλάδαο.  
 
Ζ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ αγξφηε ζε αγξφηε, απφ ηνκέα ζε 
ηνκέα θαη απφ πξντφλ ζε πξντφλ. Δμαξηάηαη βέβαηα απφ ηνλ αγξφηε θαη απφ ην 
βαζκφ ηεο απνζηξνθήο ηνπ ζηνλ θίλδπλν. 
 
Γηα παξάδεηγκα, κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 1997 ζηνλ ηνκέα δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Οιιαλδίαο, έδεημε φηη ν θίλδπλνο ηηκψλ ήηαλ ε κεγαιχηεξε πεγή θηλδχλσλ θαη 
αθνινπζνχζαλ νη ζεζκηθνί ή νη πξνζσπηθνί θίλδπλνη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κία 
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παξφκνηα έξεπλα έγηλε ζηηο ΖΠΑ ζε άιια πξνγξάκκαηα πξντφλησλ, φπσο ζηηάξη, 
θαιακπφθη θαη ζφγηα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη παξαγσγνί αλεζπρνχζαλ 
πεξηζζφηεξν γηα ηνπο θηλδχλνπο απφδνζεο θαη ηηκψλ, ελψ νη θηελνηξφθνη 
αλεζπρνχζαλ, θπξίσο, γηα ηνπο ζεζκηθνχο θηλδχλνπο (Mewissen, Huirne and 
Hardaker, 1999a). 
 
 

2.3.  Δξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ ζηε γεσξγία 
 

Όηαλ ν θίλδπλνο έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη αμηνινγεζεί, δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ εηζνδεκάησλ ζε επίπεδν 
αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ. Γχν ηχπνη ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 
δηαθξίλνληαη ζπλήζσο (EΔ, 2001): 
 

 ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ κέηξα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε: επηινγή πξντφλησλ κε 
ρακειή έθζεζε ζε θίλδπλν, επηινγή πξντφλησλ κε κηθξνχο θχθινπο 
παξαγσγήο, δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο, θάζεηε 
ελζσκάησζε απηαζθάιηζεο ή αηνκηθή  ινγηζηηθή ζηαζεξνπνίεζε. 
 

 ζηξαηεγηθέο θαηακεξηζκνχ θηλδχλσλ: ζπκβάζεηο αγνξάο (εκπνξίαο), 
ζπκβάζεηο παξαγσγήο, αληηζηάζκηζε γηα κειινληηθέο αγνξέο, ζπκκεηνρή ζε 
ακνηβαία θεθάιαηα θαη αζθάιηζε. 

 
Πέξαλ ησλ άλσ, ππάξρνπλ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο ε επηθαινχκελε 
δεκφζηα βνήζεηα (βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο ή θαηαζηξνθήο) ή ε αχμεζε ηνπ 
κεξηδίνπ ησλ εζφδσλ απφ πεγέο εθηφο ηεο γεσξγίαο.  
 
 

2.3.1. Γηαθνξνπνίεζε 
 
Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηε δσηθή παξαγσγή ζπλεπάγεηαη φηη, έλα 
επλντθφ απνηέιεζκα ζε κία επηρείξεζε κπνξεί λα βνεζήζεη λα αληηκεησπηζηεί ε 
απψιεηα ζε κία άιιε. Ζ δηαθνξνπνίεζε επίζεο κεηψλεη ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν. 
Ωζηφζν, ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ρακειφ κέζν εηζφδεκα, δηφηη δελ είλαη κφλν νη πην 
θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο πνπ δεζκεχνληαη θαη επίζεο δηφηη ζπλδπάδεηαη, ζπρλά, κε 
πςειφηεξν θφζηνο (επηπιένλ εμνπιηζκφο, δηαθπγνχζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, έιιεηςε 
δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο, θιπ). 
 
Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλήζσο αληαλαθιά ηε κεησκέλε εμάξηεζε 
ησλ αγξνηψλ απφ ηε γεσξγία σο πεγή εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, ζπλεπάγεηαη θάπνην 
είδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γεσξγνχ. Πεξηιακβάλεη 
αθφκα ζηξαηεγηθέο εθηφο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ζ απαζρφιεζε έθηνο 
αγξνθηήκαηνο κεηψλεη ηελ εμάξηεζε απφ ην γεσξγηθφ εηζφδεκα.  
 
Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζηξαηεγηθή, αιιά θαη σο αλάγθε, φηαλ ηα γεσξγηθά 
εηζνδήκαηα κπνξνχλ εχθνια λα είλαη πνιχ κηθξά γηα λα ζηεξίμνπλ κηα νιφθιεξε 
νηθνγέλεηα. Μπνξεί επίζεο λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο δηαθνπήο ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο.  
Μηα άιιε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
θαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο γεηηνληθέο εμεηδηθεπκέλεο εθκεηαιιεχζεηο, κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία ελφο ζπλεηαηξηζκνχ ζηνλ νπνίν, ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο 
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απφδνζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηηκψλ κπνξεί λα κνηξαζηεί. Ο βαζκφο έθζεζεο ζηνλ 
θίλδπλν, κπνξεί επίζεο  λα κεησζεί  ράξε ζηελ πνηθηιία ησλ θαιιηεξγεηψλ. Απηή ε 
ζηξαηεγηθή δελ είλαη πάληα ζπκβαηή κε ηελ θπξίαξρε  λννηξνπία  ησλ αγξνηψλ. 
 
 

2.3.2. Κάζεηε ελζσκάησζε 
 

Μηα θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηεο θπξηφηεηαο ελφο 
αγαζνχ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη 
έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ θαζεηνπνηεζή ηνπο. πκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 
θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα δηαθχκαλζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 
εηζξνψλ (αληίζηξνθε ελζσκάησζε), θαη ησλ εθξνψλ (πξνσζεηηθή ελζσκάησζε). Ζ 
θάζεηε ελζσκάησζε είλαη πην ζπρλή ζηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα (αληίζηξνθε 
ελζσκάησζε ζηελ βηνκεραλία δσνηξνθψλ), ή ζηνλ ηνκέα ησλ λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ (πξνσζεηηθή ελζσκάησζε ζηελ ηαμηλφκεζε, ηελ ηαθηνπνίεζε θαη 
ηελ ζπζθεπαζία) (ΔΔ 2001). 
 
 

2.3.3. Σηαζεξνπνίεζε ινγαξηαζκώλ 
 
Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη κηα κνξθή απηαζθάιηζεο. Απνηεινχληαη 
απφ αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο φπνπ νη αγξφηεο θαηαζέηνπλ έλα ρξεκαηηθφ πνζφ θάζε 
ρξφλν, ην νπνίν κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ζε έλα έηνο κεγάισλ απσιεηψλ. Ζ 
ζηαζεξνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε, ηα έζνδα ή 
άιινπο παξάγνληεο. 
 
 

2.3.4. Σπκβάζεηο πξνώζεζεο αγαζώλ & παξαγσγήο 
 
Μηα ζύκβαζε πξνώζεζεο αγαζώλ είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ελφο αγξφηε θαη ηνπ 

αγνξαζηή λα πσιεί έλα πξντφλ ζε κηα νξηζκέλε ηηκή, πξηλ ην πξντφλ είλαη έηνηκν λα 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά. Ο γεσξγφο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα φιεο ηηο απνθάζεηο 
δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε 
ηηκή ή ελαιιαθηηθά λα εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηνπ 
βαζηθνχ πξντφληνο,  είδνο ζχκβαζεο ην νπνίν δελ εμαιείθεη ηειείσο ηνλ θίλδπλν ησλ 
ηηκψλ.  
 
Σν θφζηνο γηα ηνλ γεσξγφ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο παξαίηεζήο ηνπ απφ ηελ 
επθαηξία γηα επίηεπμε πςειφηεξσλ ηηκψλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ ζπκβαηηθή 
δέζκεπζε παξέρεη ζηνλ γεσξγφ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα ηνπ 
απφ ηε καδηθή παξαγσγή θαη λα ιάβεη κηα νηθνλνκηθή απφδνζε απφ απηφ. Άιιν έλα 
πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπκβάζεσλ, ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο 
παξαγσγήο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά 
ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο, νη αγξφηεο δελ έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα πσινχλ ηα 
πξντφληα ηνπο. 
 
 
Οη ζπκβάζεηο παξαγσγήο δίλνπλ, ζπλήζσο, ζηνλ αγνξαζηή ηνπ εκπνξεχκαηνο ηελ 
δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη ζπκβάζεηο 
απηέο, ζπλήζσο, θαζνξίδνπλ ηηο εηζξνέο ηεο παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηελ ηηκή πνπ πξέπεη λα 



 17 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ. Απηφ ην είδνο ηεο ζχκβαζεο, ελ κέξεη, κεηαθέξεη ηνλ 
θίλδπλν ηηκψλ ζηνλ δηεθπεξαησηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν γεσξγφο εμαξηάηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ έλαλ κφλν αγνξαζηή, θαη απηφ κπνξεί λα ελέρεη κεγαιχηεξν 
θίλδπλν λα ράζεη ην κνλαδηθφ ηνπ πφξν εθξνήο. 
 
 

2.3.5. Σπκβάζεηο παξαγώγσλ 
 
ηελ αγνξά ηνηο κεηξεηνίο (cash-market) νη ηηκέο θαζνξίδνληαη  γηα ηα  πξντφληα πνπ 
είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Οη ζπκβάζεηο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, θαζψο  θαη νη 
κειινληηθέο  ζπκβάζεηο, πξνζζέηνπλ ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ ζηηο αγνξέο  απηέο. 
Δπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο, λα θαιχςνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ κε ην θιείδσκα ηεο 
ηηκήο ελφο αγαζνχ πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ή λα  πνπιήζνπλ ζε κηα κειινληηθή 
εκεξνκελία.  
 
Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ησλ αγνξψλ είλαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 
παξφκνηα κε ηηο ζπκβάζεηο εκπνξίαο, αιιά δηαθέξνπλ απφ απηέο ζε ηξία ζεκαληηθά 
ζεκεία: είλαη ηππνπνηεκέλα φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ, θαη σο εθ 
ηνχηνπ, είλαη επθνιφηεξα εκπνξεχζηκα, απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο  ζε 
νξγαλσκέλεο αληαιιαγέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, δελ 
ζπλεπάγνληαη πάληνηε θπζηθή παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζηε ιήμε (Larson θ.ά., 1998). 
 
Οη ζπκβάζεηο κειινληηθήο εθπιήξσζεο, νη ζπκβάζεηο επηινγήο θαη άιιεο 
νλνκάδνληαη παξάγσγα. Οη ζπκβάζεηο παξαγψγσλ κπνξνχλ επίζεο λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ εξγαιεία ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηε γεσξγία.  
 
Οη παξάγνληεο ηεο αγνξάο (δηακεζνιαβεηέο, κεζάδνληεο, κεηαπσιεηέο),  
αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
αληζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηα παξάγσγα ζαλ κέζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ησλ ηηκψλ κε εμαγνξά απφ 
άιια άηνκα πνπ είλαη πξφζπκα λα ηνλ  θέξνπλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ 
ζπκβάζεσλ παξαγψγσλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ή ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ θηλδχλνπ 
ηεο άκεζεο ηηκήο θαη ησλ εζφδσλ νλνκάδεηαη «αληηζηάζκηζε» (hedging).  
 
Ζ αληηζηάζκηζε νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηε ιήςε κηαο ζέζεο ζηελ αγνξά 
παξαγψγσλ, πνπ αληηζηαζκίδεη ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, 
θιεηδψλνληαο κία θαζνξηζκέλε ηηκή ή αγνξάδνληαο ζε ηηκή πψιεζεο. Οη  πην 
δεκνθηιείο ζπκβάζεηο  παξαγψγσλ,  είλαη νη ζπκβάζεηο κειινληηθήο εθπιήξσζεο, νη 
ζπκβάζεηο επηινγήο θαη ηα swaps (ζχκβαζε αληαιιαγήο). Μηα ζύκβαζε 
κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη κηα ζπκθσλία εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηηκή, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχκαηνο ή άιινπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  
 
Ζ θχξηα ηδέα πίζσ απφ ηηο κειινληηθέο ζπκβάζεηο, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηφρνπ 
έλαληη δπζκελψλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ, πξηλ απφ κία πψιεζε  ηνηο κεηξεηνίο ή ηελ 
αγνξά εκπνξεπκάησλ ζην κέιινλ. Ζ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ κε κειινληηθέο 
ζπκβάζεηο είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηηκψλ, αιιά νδεγεί 
ζε άιινπο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ βάζεο. Μηα ζύκβαζε 
επηινγήο ζα  πξνζθέξεη ζηνλ θάηνρφ ηεο ην δηθαίσκα, αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε, λα 
αγνξάζεη (call option) ή  λα πνπιήζεη (put option), έλα ππνθείκελν ζηνηρείν ηνπ 
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ελεξγεηηθνχ ζε νξηζκέλε ηηκή, γλσζηή θαη σο ηηκή θιεηζίκαηνο, θαη ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ είλαη γλσζηή θαη σο εκεξνκελία ιήμεο ή ιήμε.  
 
Σέινο, νη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) είλαη κηα ζπκθσλία, βάζεη ηεο νπνίαο, ε 

θπκαηλφκελε ηηκή, ελφο εκπνξεχκαηνο, αληαιιάζζεηαη κε κηα ζηαζεξή ηηκή γηα ην ίδην 
εκπφξεπκα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα έλαλ θαζνξηζκέλν φγθν. Ζ 
θπκαηλφκελε ηηκή είλαη θαηά θαλφλα ε ηηκή πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά γηα ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ζηαζεξή ηηκή είλαη ε ηηκή ε νπνία γίλεηαη αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκθσλίαο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο αληαιιαγήο. 
(Futures and Options Association -FOA, 2005).  
Ωζηφζν, ηα παξάγσγα έρνπλ έλαλ αξηζκφ πεξηνξηζκψλ. Αζρνινχληαη κφλν κε 
βξαρππξφζεζκνπο θαη κεζνπξφζεζκνχο θηλδχλνπο ηεο χθεζεο ηεο αγνξάο, θαη ε 
ρξήζε ηνπο απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ ππνδνκή.  
 
 

2.3.6. Αζθάιηζε 
 

Σα αζθαιηζηηθά ζρήκαηα (ηδησηηθά, δεκφζηα ή αιιειαζθάιηζηηθά) είλαη έλα άιιν 
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ.  Ζ ηδέα ηεο 
αζθάιηζεο είλαη ε νκαδνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ νκαδνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ ζχλδεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 
αηφκσλ, πνπ ζπκβάιινπλ, κέζσ αζθαιίζηξσλ, ζε έλα θνηλφ ηακείν ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο δεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ θνηλνπξαμία. 
Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ζηα νπνία 
θαιχπηνληαη δεκηέο απφ ραιαδφπησζε ζηηο θαιιηέξγεηεο, ππξθαγηά θαη θινπή ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε γεσξγηθέο κνλάδεο. Οη θίλδπλνη αζθαιίδνληαη, εθφζνλ πιεξνχληαη 
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, (Skees, 1997; Skees and Barnett, 1999), φπσο: 
 

  ν αζθαιηζηήο θαη ν αζθαιηζκέλνο έρνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά 
ηελ πηζαλφηεηα ελφο θαθνχ απνηειέζκαηνο (ζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε). Απηφ 
φκσο δελ είλαη, ζπλήζσο, ην ζέκα. Σα θχξηα πξνβιήκαηα είλαη ν εζηθφο 
θίλδπλνο θαη ε δπζκελήο επηινγή. 

 
  νη θίλδπλνη ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ησλ  αζθαιηζκέλσλ 

αηφκσλ. Αλ νη θίλδπλνη είλαη ζπκκεηξηθνί (εμαξηψκελνη), πξέπεη λα ιεθζνχλ 
εηδηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νη αζθαιηζηηθέο ιχζεηο βηψζηκεο. 

 
 νη θίλδπλνη πξέπεη λα ππνινγίδνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα 

αζθάιηζηξα, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη 
ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο, ηελ κέζε ζπρλφηεηα θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο κέζεο 
απψιεηαο. Οη πξαγκαηηθέο απψιεηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη 
λα πξνζδηνξηζηνχλ. 

 
 ηα αζθάιηζηξα πξέπεη λα είλαη πξνζηηά. 

 
 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζζνχλ 
δηφηη, ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξηθνξά πνπ 
ππνλνκεχεη ην ζχζηεκα. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε δπζκελήο επηινγή, φηαλ ην επίπεδν 
ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν πιεζπζκφ είλαη πςειφηεξν απφ ην κέζν 
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(αζθαιίδνληαη κφλν νη άλζξσπνη κε πςειφηεξε επηθηλδπλφηεηα). Ο  εζηθφο θίλδπλνο 
εκθαλίδεηαη φηαλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηελ αλακελφκελε 
απνδεκίσζε ηνπ/ηεο κε ελέξγεηεο πνπ ειήθζεζαλ κεηά ηελ αγνξά ηεο αζθάιηζεο. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη γεσξγνί πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθάιηζε κπνξεί λα 
πηνζεηήζνπλ πην επηθίλδπλεο πξαθηηθέο, (ππεξβνιηθή εμεηδίθεπζε ζε επηθίλδπλεο 
ζπλζήθεο φπσο αθαηάιιειν ή εχζξαπζην θιίκα ηεο γεο). Ωζηφζν ππάξρνπλ 
ηερληθέο, γλσζηέο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηέηνηα 
ζπκπεξηθνξά. Μεξηθά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη: 

 
 απαιιαγέο ή ζπλ-θαηαβνιέο (ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα αλαιάβεη κέξνο ηεο 

απψιεηαο: έλα ζηαζεξφ πνζφ ή πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απψιεηαο). 
 
 κε απαίηεζε bonus. 
 
 λα ζπκθσλεζεί ή λα δηεπθξηληζηεί ζηελ ζχκβαζε ε ρξήζε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ δεκηψλ θαη λα εθηεινχληαη έιεγρνη γηα λα 
δηαπηζησζεί αλ ν αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη απηά ηα κέηξα. 

 
 απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθφ δείθηε ν νπνίνο δελ 

κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. 
 
Φπζηθέο θαηαζηξνθέο ή επηδεκηθέο αζζέλεηεο πξνθαινχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 
αζθάιηζε. Ο θίλδπλνο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 
ελέρεη έλαλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ αγξνηψλ ηεο 
πεξηνρήο απηήο (φπσο είλαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο), θαη έρεη κηθξή πηζαλφηεηα γηα 
πνιχ πςειέο απψιεηεο. Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πνιχ 
δχζθνιε ε αλάπηπμε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ θηλδχλσλ 
(Skees, 1997). 
  
Δάλ ε  αληαζθάιηζε ή νη εγγπήζεηο  ηεο Πνιηηείαο δελ είλαη δηαζέζηκεο, ε θχζε ησλ 
ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ θαζηζηά απαξαίηεην, γηα κηα  αζθαιηζηηθή εηαηξεία, λα ρξεψζεη 
πςειά αζθάιηζηξα, (πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζηηά γηα φινπο ηνπο αγξφηεο), θαη λα 
δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά απνζέκαηα θεθαιαίνπ.  Μηα άιιε πηπρή πνπ θαζηζηά απηή 
ηελ εηδηθή θαηάζηαζε δχζθνιε, ζηε δηαρεηξηζή ηεο, είλαη ε έιιεηςε ηζηνξηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
αζθαιίζηξνπ, ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο απηψλ ησλ γεγνλφησλ.  
 
Δπηπιένλ, εάλ νη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ εηδηθέο πιεξσκέο γηα ηηο ελδερφκελεο 
θπζηθέο  θαηαζηξνθέο, απηφ θαηαπλίγεη ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 
Όπσο κε ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη νη επηδεκηθέο αζζέλεηεο έρνπλ ζπζηεκηθφ 
ραξαθηήξα θαη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα θξνχζκαηα είλαη ζπλήζσο ζπάληα. ηελ 
πεξίπησζε ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ, νη αγξφηεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 
πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηεο λφζνπ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, 
(εκβνιηαζκφο, θηεληαηξηθή εμέηαζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ). Δπηπιένλ, ε θξαηηθή 
ζπκκεηνρή είλαη ζεκαληηθή φζνλ αθνξά, ηε λνκνζεζία θαη ηε θάιπςε ησλ άκεζσλ 
δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα μεζπάζκαηα αζζελεηψλ ησλ δψσλ.  
 
Καζψο νη θπβεξλήζεηο, ζπλήζσο, θαιχπηνπλ ηηο άκεζεο απώιεηεο, άιιεο απψιεηεο 
πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη είλαη εθείλεο πνπ νλνκάδνληαη επαθόινπζεο ή έκκεζεο 
δεκηέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνπή ησλ επηρεηξήζεσλ (θελά θηίξηα), θαη ηα 
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πξνβιήκαηα πξνζθνξάο θαη παξάδνζεο, (ιφγσ πεξηνξηζκνχ δηαθίλεζεο), ή 
αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ (Meuwissen θ.ά., 1999a; Meuwissen θ.ά., 2001). 
 

Ζ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ επηδεκηθέο 
αζζέλεηεο - φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ -  εμαξηάηαη είηε απφ 
ηελ χπαξμε επαξθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ην αλ δηαηίζεληαη επαξθήο αληαζθαιηζηηθή θάιπςε ή θξαηηθέο 
εγγπήζεηο.. 
 
Ζ αληαζθάιηζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ θαιχπηνπλ 
ζπζρεηηζκέλνπο θηλδχλνπο, θαη έηζη, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα πξέπεη λα θαιχςνπλ 
κεγάιεο απψιεηεο. Υσξίο ηελ αληαζθάιηζε, ηα αζθάιηζηξα ζα πξέπεη λα 
θαζνξηζηνχλ ζε πνιχ πςειφ επίπεδν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ αξθεηά απνζέκαηα γηα 
λα θαιπθζνχλ νη δπλεηηθά κεγάιεο απψιεηεο. 
 
Γχν βαζηθά πξνγξάκκαηα θπξηαξρνχλ ζηηο αληαζθαιίζεηο: 
 

 Αλαινγηθή αληαζθάιηζε (quota share):ν αζθαιηζηήο θαη ν αληαζθαιηζηήο 
κνηξάδνληαη ηα αζθάιηζηξα θαη ηνλ θίλδπλν. Ο αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη κε 
θνηλή ζπλαίλεζε, έλα ζηαζεξφ κεξίδην ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ 
ζπλάπηνληαη απφ έλαλ απεπζείαο αζθαιηζηή. Ζ αλαινγηθή αληαζθάιηζε 
θαζνξίδεη πσο ηα αζθάιηζηξα θαη νη απψιεηεο δηαλέκνληαη κεηαμχ ελφο 
απεπζείαο αζθαιηζηή θαη ηνπ αληαζθαιηζηή. 

 Με αλαινγηθή αληαζθάιηζε: 
 Υπεξβάιινληνο πνζνύ δεκηάο (excess of loss): ν αληαζθαιηζηήο θαιχπηεη 

κέρξη έλα νξηζκέλν πνζφ θάζε ηκήκα ησλ απσιεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ 
απφ έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο πνπ ππεξβαίλεη έλα ζπκθσλεκέλν 
αθαηξεηέν πνζφ. 

 Πεξηνξηζκνύ ηεο δεκηάο (stop loss): ν αληαζθαιηζηήο θαιχπηεη, κέρξη έλα 
νξηζκέλν πνζφ, θάζε ηκήκα κηαο ζπλνιηθήο εηήζηαο απψιεηαο πνπ 
ππεξβαίλεη κία ζπκθσλεκέλε απαιιαγή. 

 
Ζ ακνηβαία αζθάιηζε ή αιιειαζθάιηζε είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε. Οη εηαηξείεο 
ακνηβαίαο αζθάιηζεο ή αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, είλαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
πνπ θαζ’φινθιεξία ή ελ κέξεη αλήθνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. ήκεξα, νη 
αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, σο νη κε θεξδνθφξεο εηαηξείεο, δελ έρνπλ κεηνρέο ή 
κεηφρνπο, γη’ απηφ θαη δελ είλαη θαη ζην Υξεκαηηζηήξην. Δπίζεο, εθηφο ηνπ επνπηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, έρνπλ αλαζέζεη ζε επηηξνπή  ηελ εθπξνζψπεζε ησλ αγξνηψλ κειψλ 
ηνπο.  
 
Ζ βαζηθή ηδέα ηεο αιιειαζθάιηζεο είλαη φηη, ε αζθάιηζε πνπ γίλεηαη απφ κηα νκάδα 
αηφκσλ, γηα δηθφ ηνπο φθεινο, γίλεηαη ρσξίο λα δηαθηλδπλεχνπλ θεθάιαηα απφ 
εμσηεξηθέο πεγέο. Παξφκνηα κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο ακνηβαίαο 
αζθάιηζεο επίζεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία (πνπ ειέγρεηαη 
απφ εζληθά επνπηηθά αζθαιηζηηθά ζπκβνχιηα), ν αζθαιηζκέλνο έρεη λφκηκν ηίηιν 
απνδεκίσζεο ιφγσ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ηα αζθάιηζηξα ππνινγίδνληαη ζε 
αλαινγηζηηθή βάζε, ελψ νη πξνβιέςεηο ζην ακνηβαίν ηακείν είλαη ζπρλά έλα ζηαζεξφ 
πνζφ αλεμάξηεην απφ ηνλ θίλδπλν.  
Ζ ακνηβαία αζθάιηζε, φπσο θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα, κνηξάδεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο 
ηεο αιιειαζθάιηζεο, δειαδή, ηνλ ραξαθηήξα κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, ηελ 
ζπλεξγαζία θαη απηνβνήζεηα. ηελ Οιιαλδία γηα παξάδεηγκα, έρνπλ ακνηβαία 
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αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γηα θξνχζκαηα κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο, 
ηφζν ζε θαιιηέξγεηεο φζν θαη ζε δσηθφ θεθάιαην. 
 
 

2.3.7. Ακνηβαία Κεθάιαηα-Mutual Funds 
 
Ακνηβαία θεθάιαηα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο  
Δπξσπατθήο  Δπηηξνπήο (ΔΔ 2005α). Σα ακνηβαία θεθάιαηα απνηεινχλ έλα κέζν 
θαηακεξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ, πνπ επηζπκνχλ λα 
αλαιάβνπλ  ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Σα ακνηβαία θεθάιαηα 
έρνπλ ζεζπηζηεί κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, έρνπλ δεκηνπξγεζεί είηε ζε επίπεδν 
ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, φπνπ νη παξαγσγνί κνηξάδνληαη παξφκνηνπο θηλδχλνπο, είηε ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα εηδηθφ θαζεζηψο 
απνδεκηψζεσλ, αλ θαη κε πεξηνξηζκέλεο  νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ππνζηεί δεκηά, ε απψιεηα ζα κεηξηαζηεί, ή αθφκε ζα 
αληηζηαζκηζηεί πιήξσο, απφ ηα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζην ηακείν, ζχκθσλα κε 
πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Σα ακνηβαία θεθάιαηα αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ην 
πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ ηακείνπ. ε 
νξηζκέλα Κξάηε Μέιε ην θεθάιαην πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζπκπιεξψλεηαη απφ κηα δεκφζηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά. Σν πιενλέθηεκα ησλ 
πεξηθεξεηαθά νξγαλσκέλσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ είλαη φηη, επεηδή νη αγξφηεο 
γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, κεηψλνληαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηα πξνβιήκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηθφ θίλδπλν θαη ηελ δπζκελή επηινγή. Σν κεηνλέθηεκα πάιη, είλαη 
ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη, πνιινί  ή αθφκε θαη φινη νη αγξφηεο λα πθίζηαληαη δεκίεο 
θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα έλαλ αγξφηε πνπ 
πθίζηαηαη δεκηέο φηη πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζην ηακείν γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ 
άιινπ αγξφηε θαηά ηελ ίδηα ζηηγκή. Λχζεηο γηα ην πξφβιεκα απηφ είλαη ε 
αληαζθάιηζε ή ε ζπλεξγαζία κε ακνηβαία ζπζηήκαηα ζε άιιεο πεξηθέξεηεο πνπ ζα 
θαιχπηνπλ κέξνο ησλ δεκηψλ.  
 
Αθφκα ηα αζθάιηζηξα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε, θαη δπλεηηθά 
ηελ αληαζθάιηζε. Ωζηφζν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ δηεπθξηλίδεη κε ζαθήλεηα ηελ 
λνκηθή θχζε απηψλ ησλ ηδξπκάησλ. Θα κπνξνχζαλ λα αλαθέξνληαη ζε ηακεία 
εγγπήζεσλ, ηακεία αιιειεγγχεο, ή αθφκε θαη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζδηνξίδεη  ηα ακνηβαία θεθάιαηα κε ηα 
ακνηβαία ζπζηήκαηα αζθάιηζεο, θαζψο θαη πνιιέο εηαηξείεο ακνηβαίαο αζθάιηζεο 
πνπ είραλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.  
 
Ωζηφζν, εκείο γηα απηή ηελ εξγαζία ζα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ακνηβαίαο αζθάιηζεο: ηα ακνηβαία θεθάιαηα είλαη κηα 
ηδησηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζηελ νπνία δελ πθίζηαηαη  λνκηθφο  ηίηινο ηεο 
απνδεκίσζεο. Αληίζεηα, φηαλ ππάξρεη ην λφκηκν δηθαίσκα απνδεκίσζεο πνπ 
πξνζθέξεηαη απφ θάπνηνλ θνξέα, ηφηε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ακνηβαία αζθάιηζε 
θαη απηφο ν θνξέαο  πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ηεο 
αζθάιηζεο.  
 
Ζ Δπηηξνπή, ζηελ πεξίπησζε ηεο αζθάιηζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ πξφηεηλε, πξφζθαηα, 
ηε δεκηνπξγία παξφκνησλ πφξσλ ζηα Κξάηε Μέιε κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο. Απηά ηα ξπζκηζηηθά ηακεία ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο 
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παξαγσγνχο, ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη λα ζηαζεξνπνηνχλ ηα έζνδά ηνπο, ζηνλ 
ηνκέα ηεο ρνηξνηξνθίαο, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο εηζθνξψλ, νη νπνίεο ζα 
εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο  είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή. ε αληάιιαγκα, νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ 
φπνπ επηθξαηνχλ δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά (ΔΔ 2001). 
 

2.3.8. Γεκόζηα ηακεία-Public Funds 
 
ηα δεκφζηα ηακεία, πνπ θπξίσο νλνκάδνληαη ηακεία θαηαζηξνθψλ, φιεο νη 
εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο ή ηηο επαξρηαθέο αξρέο. Σα 
θνλδχιηα πξνβιέπνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ξπζκίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ απνζεκαηηθψλ. Σν θχξην πιενλέθηεκα 
ησλ θνλδπιίσλ γηα ηηο εηδηθέο εληζρχζεηο είλαη φηη απνθεχγνληαη νη κεγάιεο 
ζηξεβιψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σα ηακεία, κεξηθέο θνξέο, εηζπξάηηνπλ 
εηζθνξέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ είλαη ζπλήζσο ππνρξεσηηθέο, κε ηε κνξθή 
ηέινπο ζηελ παξαγσγή ή ηέινπο ζηα αζθάιηζηξα. 
 

2.4. Οξηζκνί ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο  
 
ην θεθάιαην απηφ ζα απαξηζκήζνπκε ηνπο ηχπνπο αζθάιηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
γεσξγίαο απφ ηελ ζθνπηά ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη, θαη είλαη νη αθφινπζνη: 
 
Αζθάιηζε ελόο κόλνπ θηλδύλνπ ή εληαίνπ θηλδύλνπ-single risk insurance 
Καιχπηεη έλα δεκηνγφλν γεγνλφο ή θίλδπλν, ή αθφκε θαη δχν αιιά κε ζπζηεκαηηθνχ 
ραξαθηήξα (θπξίσο ραιαδφπησζε ή ραιαδφπησζε θαη θσηηά). 
 

Σπλδπαζκέλε αζθάιηζε θηλδύλνπ- combined insurance 
Καιχπηεη  έλαλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ θηλδχλσλ (δχν ή πεξηζζφηεξσλ, σο επί ην 
πιείζηνλ ραιαδφπησζε, σο βαζηθή θάιπςε). ε νξηζκέλεο ρψξεο απηφ ην είδνο ηεο 
αζθάιηζεο είλαη επίζεο γλσζηφ θαη σο αζθάιηζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ. 
 
Αζθάιηζε απόδνζεο-yield insurance 
Ζ αζθάιηζε απφδνζεο θαιχπηεη ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
παξαγσγή. Έηζη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη 
πεξηιακβάλνπλ εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε (μεξαζία). Σα αζθάιηζηξα 
κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηελ αηνκηθή ηζηνξηθή απφδνζε ή απφ ηελ 
πεξηθεξεηαθή κέζε απφδνζε φηαλ νη κεκνλσκέλεο αηνκηθέο εγγξαθέο απνδφζεσλ 
δελ είλαη δηαζέζηκεο. Οη απψιεηεο θαη ηα αζθάιηζηξα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ είηε 
απφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζε θάζε θίλδπλν ρσξηζηά, ή είηε 
σο δηαθνξά κεηαμχ εγγπεκέλεο απφδνζεο θαη ηεο αζθαιηζκέλεο απφδνζεο. ε 
νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ζηηο ΖΠΑ, απηφ ην είδνο νλνκάδεηαη επίζεο αζθάιηζε 
πνιιαπιψλ θηλδχλσλ ή ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε. 
 
Αζθάιηζε ηηκώλ-price  insurance 
Καιχπηεη έλα αζθαιηζκέλν πνζφ ηεο παξαγσγήο έλαληη ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο  θάησ 
απφ έλα νξηζκέλν φξην. Ζ ηηκή  ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο, θαη γηα λα απνθεπρζνχλ 
ηα πξνβιήκαηα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο δπζκελνχο επηινγήο, ε αμηνιφγεζε ησλ 
δεκηψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ηηκή πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηνλ 
αζθαιηζκέλν (κειινληηθή ηηκή, ηηκή αγνξάο). Αλ νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 
απψιεηα πνηφηεηαο απνθιείνληαη απφ ηελ θάιπςε, ε αζθάιηζε ηηκψλ παξέρεη 
ιηγφηεξε πξνζηαζία γηα ηνλ αγξφηε. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ θαιχπηεηαη ν 
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θίλδπλνο απψιεηαο πνηφηεηαο απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 
εζηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ε πνηφηεηα εμαξηάηαη ζε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ απφ ηηο 
απνθάζεηο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. (Meuwissen θ.ά., 1999β). 
 
Αζθάιηζε εζόδσλ-revenue insurance 
Ζ αζθάιηζε εηζφδσλ ζπλδπάδεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο απφδνζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ έλα εληαίν αζθαιηζηηθφ πξντφλ.  Μπνξεί λα αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντφλ ή ην ζχλνιν ηεο εθκεηάιιεπζεο. Έρεη ην δπλακηθφ πιενλέθηεκα φηη είλαη 
θζελφηεξε απφ ηελ αζθάιηζε ησλ ηηκψλ θαη ηεο  απφδνζεο αλεμάξηεηα, θαζψο ν 
θίλδπλνο ελφο θαθνχ απνηειέζκαηνο είλαη κηθξφηεξνο (νη ρακειέο απνδφζεηο 
κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηηο πςειέο ηηκέο θαη ην αληίζεην). Πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθέξεη αζθάιηζε εηζφδσλ, κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
θαζνξίζεη ηελ απφ θνηλνχ θαηαλνκή ησλ πηζαλνηήησλ ησλ θηλδχλσλ ησλ ηηκψλ θαη 
ησλ απνδφζεσλ. 
 
Αζθάιηζε ζπλνιηθήο εθκεηάιιεπζεο-whole-farm insurance 
Απηφ ην είδνο ηεο αζθάιηζεο απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ εγγπήζεσλ γηα ηα 
δηάθνξα αγξνηηθά πξνηφληα, ζε έλα αγξφθηεκα. Αλάινγα κε ηελ θάιπςε ησλ 
εγγπήζεσλ, κπνξεί λα είλαη αζθάιηζε απφδνζεο ηεο ζπλνιηθήο εθκεηάιιεπζεο ή 
αζθάιηζε εηζνδήκαηνο ηεο ζπλνιηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
 
Αζθάιηζε εηζνδήκαηνο –income insurance 
Ζ αζθάιηζε εηζνδήκαηνο θαιχπηεη ην εηζφδεκα, έηζη θαιχπηνληαη νη θίλδπλνη ησλ 
ηηκψλ θαη ησλ απνδφζεσλ, θαζψο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο. πλήζσο απηφ ην είδνο 
ηεο αζθάιηζεο δελ αθνξά θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, αιιά θαιχπηεη φιν ην 
γεσξγηθφ εηζφδεκα. Ζ αζθάιηζε εηζνδήκαηνο είλαη, δπλεηηθά, πην ειθπζηηθή γηα ηνπο 
αγξφηεο απφ άιιεο κνξθέο αζθάιηζεο, επεηδή αθνξά απψιεηεο πνπ επεξεάδνπλ 
άκεζα  ηελ επεκεξία ησλ αγξνηψλ (Meuwissen 2000). Θα κπνξνχζε λα βαζίδεηαη, 
γηα παξάδεηγκα, ζην θαζαξφ γεσξγηθφ εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ (έζνδα αγξνθηήκαηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδνηήζεσλ, κείνλ ηα κεηαβιεηά θφζηε, ηνπο θφξνπο, 
θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ).  
 
Ζ αζθάιηζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ θαη δπζκελνχο αληεπηινγήο. Οη πηζαλέο απψιεηεο δελ 
παξαηεξνχληαη κφλν απφ αηπρήκαηα, άιια εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ  απφ ην 
πφζν θαιά έλαο αγξφηεο δηαρεηξίδεηαη ηελ επηρείξηζή ηνπ. Έλαο αγξφηεο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα ρεηξηζηεί νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην εηζνδεκά 
ηνπ (απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαρεηξηζηηθά θφζηε θαη απνγξαθέο). 
 
Λφγσ ησλ δχν παξαπάλσ παξαγφλησλ είλαη πνιχ δχζθνιν γηα κηα αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία λα έρεη πξφζβαζε ζε αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα λα ππνινγίζεη ην θαηάιιειν 
αζθάιηζηξν.  
 
Αζθάιηζε Γείθηε-index insurance 
Ο δείθηεο πνπ  βαζίδεηαη  ζηα αζθαιηζηηθά πξνηφληα απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κνξθή 
αζθάιηζεο πνπ θαηαβάιιεη πιεξσκέο, νη νπνίεο δελ ζηεξίδνληαη ζε κέηξα 
γεσξγηθψλ απνδφζεσλ,  αιιά ζε δείθηεο  πνπ κεηξνχληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο ή 
άιινπο ηξίηνπο παξάγνληεο.  
ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο  αζθαιίζεηο φπνπ ε αλεμαξηεζία ησλ θηλδχλσλ 
απνηειεί πξνυπφζεζε, ζηελ αζθάιηζε δείθηε, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα γηα ηνλ 
κεκνλσκέλν αγξφηε, ε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ θηλδχλνπ. 
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 Τνκέαο αζθάιηζεο δείθηε απόδνζεο: νη απνδεκηψζεηο ππνινγίδνληαη απφ 

ηελ κείσζε ηεο κέζεο απφδνζεο ζε κηα πεξηνρή (σο πεξηνρή νξίδεηαη 
θάπνην ηκήκα κηάο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κεγαιχηεξεο απφ ην αγξφθηεκα). 

 
 Τνκέαο αζθάιηζεο δείθηε εηζνδήκαηνο: νη απνδεκηψζεηο ππνινγίδνληαη 

απφ ηελ κείσζε ησλ κέζσλ απνδφζεσλ θαη ηηκψλ ηνπ πξντφληνο ζε κηα 
πεξηνρή. 

 
 Έκκεζε αζθάιηζε δείθηε: Ζ έκκεζε αζθάιηζε δεηθηψλ αλαθέξεηαη  ζηνπο  

δείθηεο ησλ απνδφζεσλ ή ηεο βιάζηεζεο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο 
δείθηεο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη άιινπο. 

 
Ζ αζθάιηζε δείθηε έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα. Απφ ηε κηα πιεπξά, δεδνκέλνπ φηη 
νη απνδεκηψζεηο θαη ηα αζθάιηζηξα δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ κεκνλσκέλν θίλδπλν 
κηαο αζθαιηζκέλεο νκάδαο, δελ παξνπζηάδνληαη αλεπηζχκεηα πξνβιήκαηα 
δπζκελνχο επηινγήο. Καζψο έλαο κφλν αγξφηεο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη   ην 
απνηέιεζκα ησλ πιεξσκψλ, δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ. 
Έηζη, ε αζθάιηζε δείθηε κπνξεί λα πξνζθέξεη κεξηθέο θνξέο αλψηεξε πξνζηαζία, ζε 
ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή αζθάιηζε απφδνζεο, δηφηη δελ εθαξκφδνληαη 
απαιιαγέο. Δπηπιένλ, έρεη ρακειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο (δελ απαηηεί ειέγρνπο ησλ 
κεκνλσκέλσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ).  
 
Απφ κηα άιιε άπνςε, έρεη κία ηππνπνηεκέλε θαη ζαθή δνκή, έηζη ψζηε ηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ σο απιά πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο, 
κε κία δνκή πνπ είλαη εληαία ζε φηη αθνξά ηνπο βαζηθνχο δείθηεο. Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη 
ε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηά ηνπο επηηξέπεη λα είλαη εχθνια εκπνξεχζηκα ζηηο αγνξέο 
παξαγψγσλ. Ο θίλδπλνο κπνξεί έηζη εχθνια λα θαηαλεκεζεί ζε κηα επξχηεξε πνηθηιία 
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην πξντφλ απηφ. ε απηφ ην πιαίζην, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ 
αληαζθάιηζε, ζαλ έλαο κεραληζκφο γηα ηε δηαζθάιηζε  ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ραξηνθπιαθίσλ ζε επίπεδν αγξνηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.  
 
Δπίζεο, ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηα ζπκβφιαηα γηα 
λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο ζπζρεηηζκέλνπο θηλδχλνπο ησλ αγξνηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 
ηξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηεί κε κεκνλσκέλα άηνκα γηα λα ηα 
βνεζήζεη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ππνιεηπνκέλνπ θίλδπλνπ ή ηνλ θίλδπλν βάζεο (δάλεηα). 
 
Ο θίλδπλνο βάζεο  είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 
κεηαμχ ηνπ δείθηε πάλσ ζηνλ νπνίν έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ βαζίδεηαη θαη 
ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ δεκηψλ ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ν αγξφηεο.  
 
Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο αζθάιηζεο δείθηε είλαη πηζαλφλ ν θίλδπλνο βάζεο. Όηαλ ε 
αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ δεκηψλ θαη ηνπ δείθηε δελ είλαη αξθεηή, ν 
θίλδπλνο βάζεο γίλεηαη πνιχ ζνβαξφο, θαη ν δείθηεο ηεο αζθάιηζεο δελ απνηειεί έλα 
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Έλα πξνζεθηηθφ ζρέδην ελφο  ηέηνηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (πεξίνδνο θάιπςεο, θαηακέηξεζε θηλδχλσλ) κπνξεί λα 
κεηψζεη ηνλ θίλδπλν βάζεο.  
 
Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη ε αλάγθε γηα αθξηβή κνληεινπνίεζε ηνπ δείθηε (κε ηε 
ζπλαθφινπζε αλάγθε γηα επαξθή ηζηνξηθά δεδνκέλα). Σν ηειεπηαίν κεηνλέθηεκα είλαη 
ε απφιπηε αλάγθε γηα κηα ηζρπξή αληαζθάιηζε, δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 



 25 

πεξηπηψζεηο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο αζθάιηζε ρσξίο επαξθή θαη 
πξνζηηή αληαζθάιηζε. 
 
 

3.  Παξαγσγή θαη κεηαβιεηόηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο γεσξγίαο  

 
 

3.1 Σύλζεζε θεθαιαίνπ 
 
Οη γεσξγηθνί παξαγσγνί αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά απφ θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ 
ηελ επεκεξία θαη ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα θηλδχλνπο 
παξαγσγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αιιαγή θιίκαηνο, παξάζηηα θαη 
αζζέλεηεο, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη κεηαβιεηφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο 
κείσζεο ηεο παξαγσγήο ή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ.  
 
Σν θεθάιαην απηφ επηθεληξψλεηαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο απφδνζεο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ, ηελ παξαγσγή, ή ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ απφ ηελ ζθνπηά ηεο 
αζθάιηζεο. Γελ θαηαπηαλφκαζηε κε ηελ εηεξνγέλεηα ζηηο πεξηθέξεηεο αιιά δίλεηαη κία 
ρνληξηθή εηθφλα ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ρσξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηε δηάξθεηα 
ρξφλνπ. Ζ κεηαβιεηφηεηα ιφγσ ηεο ηάζεο απαιείθεηαη φζν ην δπλαηφλ ψζηε λα 
επηθεληξσζνχκε  πεξηζζφηεξν ζηελ  δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο 
(παξαγσγή ή εηζφδεκα) γηα θάζε ρξφλν θαη ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο, 
ιάκβάλνληαο ππφςε κφλν ηελ ηάζε. 
 
Ζ δηαθνξά κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή (πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφδνζε 
απφ ηελ ηάζε). Μειεηνχκε κφλν ηηο αξλεηηθέο δηαθνξέο (κείσζε απφδνζεο) νη νπνίεο 
είλαη άμηεο ιφγνπ γηα αζθαιηζηηθνχο ζθνπνχο, θαη πην εηδηθά ηηο αξλεηηθέο δηαθνξέο 
νξηζκέλεο έθηαζεο. Γηα ηελ ζπρλή πεξίπησζε ησλ αζθαιεηψλ κε απεπζείαο 
απαιιαγή καο ελδηαθέξνπλ κφλν νη κεηψζεηο ηεο απφδνζεο πνπ είλαη πςειφηεξεο 
απφ ην πνζνζηφ ηεο απαιιαγήο απηήο (10%, 20% θαη 30%).  
 
Θεσξνχκε επίζεο φηη ε αξλεηηθή ρξνληθή κεηαβιεηφηεηα νξηζκέλσλ κεηεσξνινγηθψλ 
παξακέηξσλ ή γεσξγνκεηεσξνινγηθψλ δεηθηψλ, φπσο είλαη ε μεξαζία, ν παγεηφο, ή 
νη ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο,  ζπλδέεηαη ζηελά κε 
ηελ κείσζε ηεο απφδνζεο.  
 
Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο απφδνζεο ή ηνπ εηζνδήκαηνο πνζνηηθνπνηείηαη, γηα ηηο κέζεο 
ηηκέο, ζε κεγάιεο πεξηθέξεηεο ή ζε κεγάιεο κνλάδεο εθκεηάιιεπζεο ελψ ε 
παξάκεηξνο θέξδνπο είλαη ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε επίπεδν εθκεηάιεπζεο 
(ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ην κέζν φξν ηεο 
κεηαβιεηφηεηαο). Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ γεσξγνκεηεσξνινγηθψλ δεηθηψλ θαη 
ηεο παξαηεξνχκελεο κείσζεο ηεο απφδνζεο  ρξεηάδεηαη λα πνζνηηθνπνηεζεί. 
 
 
 

3.2.   Έλλνηεο κεηαβιεηόηεηαο θαη θιίκαθεο  
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Σα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηα μεζπάζκαηα επηδσνηίαο δεκηνπξγνχλ ηελ κεηαβιεηφηεηα 
ηφζν ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή φζν θαη ζην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ. Ζ κεηαβιεηφηεηα 
απηή δελ είλαη θαζφινπ νκνηφκνξθε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ζε νξηζκέλεο 
πεξηνρέο θαη ηνκείο, ε παξαγσγή θαη ην εηζφδεκα είλαη ζρεηηθά ζηαζεξά, ελψ ζε 
άιιεο είλαη εμαηξεηηθά αζηαζείο.  
 
Σα δεδνκέλα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ 
πξνέξρνληαη, ελ κέξεη, απφ ζηαηηζηηθέο πεγέο, θπξίσο απφ ηελ Eurostat, αιιά θαη 
απφ άιιεο πεγέο εμίζνπ ζεκαληηθέο, ηδίσο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο 
Λνγηζηηθήο Παξαθνινχζεζεο (FADN).  
 
Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη γεσξγνκεηεσξνινγηθά πξφηππα παξέρνπλ επίζεο 
εξγαιεία γηα ηελ βειηίσζε ηεο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο. Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο 
θαηάζηαζεο ζηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα αλαιπζεί απφ δηαθνξεηηθέο 
νπηηθέο γσλίεο: 
 

Δηδηθνί θίλδπλνη : ζεσξνχληαη θάπνηνη κεηεσξνινγηθνί θίλδπλνη, φπσο θίλδπλνο 
μεξαζίαο, ππεξβνιηθή βξνρφπησζε θαηά ηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο θαη παγεηφο. Ζ 
μεξαζία πνζνηηθνπνηείηαη ζαλ κηα ζπλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο εδάθνπο θαη 
εθηηκάηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 
αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ ππεξβνιηθή βξνρφπησζε  πνζνηηθνπνηείηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, αιιά ε πεξίνδνο αλαθνξάο γηα θάζε 
θαιιηέξγεηα ππνινγίδεηαη κε ην χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Αλάπηπμεο 
Καιιηεξγεηψλ (CGMS). Ο θίλδπλνο ηνπ παγεηνχ ππνινγίδεηαη ζε απηφ ην ζηάδην 
κε ηνλ ίδην ηξφπν. 
 
Μεηαβιεηόηεηα ησλ απνδόζεσλ : ν θίλδπλνο ππνινγίδεηαη σο ε αλακελφκελε 

αμία ηεο απφδνζεο  max[0, (g(Zti) – Zti –d)], φπνπ Εti είλαη ε απφδνζε ζην ρξφλν t,  
  gti 

φπνπ g(Zti) είλαη ε ηάζε (αλακελφκελε απφδνζε ζε κέζεο κεηεσξνινγηθέο 
ζπλζήθεο), θαη d είλαη ε απεπζείαο αζθαιηζηηθή απαιιαγή. 
 
Ζ κεηαβιεηόηεηα ηνπ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο: ππνινγίδεηαη κε παξφκνην 
ηξφπν. Σν  χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Αλάπηπμεο Καιιηεξγεηψλ (CGMS), πνπ 
αλαθέξακε παξαπάλσ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ 
γεσξγνκεηεσξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν έρεη σο λνκηθή βάζε ην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ζ απνζηνιή ηνπ «ζπζηήκαηνο» είλαη λα παξέρεη 
έγθαηξε, ζπλεπή θαη αμηφπηζηε αλάιπζε, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, γηα ηελ 
θαηάζηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ ζπγθνκηδή.  

 
ήκεξα ην ζχζηεκα είλαη νξγαλσκέλν γχξσ απφ ηξεηο εζσηεξηθέο «ππνδνκέο», 
δειαδή κηα κεηεσξνινγηθή παξαθνινχζεζε (ε θχξηα βάζε θαιχπηεη ηα 
παξαηεξνχκελα κεηεσξνινγηθά  δεδνκέλα απφ ην 1975), ελφο ζπζηήκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ηεο βιάζηεζεο (ε θχξηα βάζε δεδνκέλσλ θαιχπηεη ηνπο δείθηεο 
ηεο βιάζηεζεο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε ζρεηηθά ρακειή αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ 
ην 1989) θαη κηα γεσξγνκεηεσξνινγηθή ππνδνκή (ε θχξηα βάζε δεδνκέλσλ 
θαιχπηεη ηνπο παξακέηξνπο ησλ θαιιηεξγεηψλ, εκεξνιφγην θαιιηεξγεηψλ).  
 
Οη αλαιχζεηο απνηεινχληαη απφ ηε ελζσκάησζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
ζπγθεληξψλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα  ζπκπεξάλνπκε ηηο βξαρππξφζεζκεο 
επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο. Οη δείθηεο ησλ 
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θαιιηεξγεηψλ  παξάγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πξνγλσζηηθά ζε ζηαηηζηηθέο 
αλαιχζεηο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ απνδφζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ. Μηα πξφζθαηε 
αλεμάξηεηε κειέηε έδεημε φηη ην ζχζηεκα, φζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο ηεο 
απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ιεηηνπξγεί θαιά θαη φηη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο, 
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη νδεγήζεη ζε ιηγφηεξα ζθάικαηα πξφβιεςεο. 

 
 

3.3. Οη επηπηώζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηε δηαρείξηζε αγξνηηθώλ 
θηλδύλσλ 

 
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο εηζάγεη έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο ζηνπο 
κεηεσξνινγηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ γεσξγία. Μεξηθά θιηκαηηθά κνληέια 
ππνζηεξίδνπλ φηη, ηα αθξαία κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα ζα είλαη ζπρλφηεξα. Τπάξρεη 
κηα γεληθή αληίιεςε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, (πιεκκχξεο, 
ηπθψλεο, θχκαηα θαχζσλα, ζνβαξή μεξαζία), απμάλεηαη κε ηε  ζπλερή αιιαγή ηνπ 
θιίκαηνο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή αχμεζε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ, 
αιιά ε αληίιεςε απηή κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπκε γηα θαηαζηξνθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε φιν ην θφζκν.  
 
Μηα αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο πηζαλήο αχμεζεο ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ απαηηεί 
κηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο καθξάο ζεηξάο ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ, 
αιιά ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε νκνηνγέλεηα απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη πνιχ 
πεξηνξηζκέλε.  Ζ εζηίαζε ζηα ηζρπξφηεξα γεγνλφηα κε ηελ πην ζχληνκε δηάξθεηα  
εμεγείηαη, θπζηθά, ηφζν  απφ ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο εμάηκηζεο 
θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαηαθξάηεζεο ηεο  πγξαζίαο ζηελ αηκφζθαηξα, φζν θαη ιφγσ ηεο 
αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο.  
 
 

3.4. Ζ ρξήζε ησλ γεσξγνκεηεσξνινγηθώλ κνληέισλ 
 

Έλαο πηζαλφο ηξφπνο ραξηνγξάθεζεο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ελ δπλάκεη απφδνζεο 
κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ηα γεσξγνκεηεσξνινγηθά πξφηππα, ηδίσο κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Αλάπηπμεο Καιιηεξγεηψλ (CGMS) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφδνζε. Σα γεσξγνκεηεσξνινγηθά πξφηππα δελ 
παξέρνπλ άκεζεο εθηηκήζεηο ή πξνβιέςεηο γηα ηελ απφδνζε, δηφηη δελ 
ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηή κέζα 
ζην ρξφλν. 
 
 

3.5. Μεηαβιεηόηεηα εηζνδήκαηνο  
 

Σν FADN (farm accountancy data network) είλαη ην Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο 
Πιεξνθφξεζεο. Δίλαη ε θχξηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ γεσξγηθνχ 
εηζνδήκαηνο. Αο θάλνπκε πξψηα κηα αλαζθφπεζε ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (FADN). 
 
 

3.5.1  Τν Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο 
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Σν Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (FADN) μεθίλεζε ην 1965. Δίλαη κηα 
εηήζηα έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Σν δίθηπν ζπιιέγεη θάζε ρξφλν ινγηζηηθά δεδνκέλα απφ έλα δείγκα ησλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Σν Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (FADN)  παξέρεη ελαξκνληζκέλα 
κηθξν-νηθνλνκηθά δεδνκέλα - γηα παξάδεηγκα, νη αξρέο ηεο ινγηζηηθήο  είλαη ίδηεο γηα 
φιεο ηηο ρψξεο - ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ εζληθέο έξεπλεο. Οη αγξνηηθέο ηδηνθηεζίεο 
πνπ  επηιέγνληαη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα, επί ηε βάζε ζρεδίσλ 
δεηγκαηνιεςίαο, θαζνξίδνληαη ζε επίπεδν θάζε πεξηθέξεηαο ζηελ Έλσζε. Ζ έξεπλα 
δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά κφλν 
εθείλεο νη νπνίεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ εκπνξηθέο. 
 
Ζ εθαξκνδφκελε κέζνδνο έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεδνκέλσλ 
γχξσ απφ ηξεηο δηαζηάζεηο: πεξηνρή, νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο 
θαιιηέξγεηαο. Ο ζηφρνο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 
ηα αγξνθηήκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο 
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
 
ήκεξα, ην εηήζην δείγκα θαιχπηεη 80.000 αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 
Αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ πιεζπζκφ πεξίπνπ 5.000.000 αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
ησλ 25 θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο αγξνηηθήο έθηαζεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
90% ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη, γηα θάζε δείγκα αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, αθνξνχλ 
πεξίπνπ 1000 κεηαβιεηέο.  
 
Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη ε Δπηηξνπή θαη αθνξνχλ αηνκηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθά. Μφλν ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα 
ηηο νκάδεο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δεκνζηεχνληαη ζε επίπεδν 
ζπγθέληξσζεο, απφ ηα νπνία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αηνκηθέο 
αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ην δείγκα απηφ αληαλαθιά ηελ 
εηεξνγέλεηα ηεο γεσξγίαο, πξηλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία ησλ αγξνγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ, ν ηνκέαο ηεο παξαηήξεζεο ζηξσκαηνπνηείηαη βάζεη ηξηψλ 
θξηηεξίσλ: πεξηνρή, νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη είδνο θαιιηέξγεηαο.  
 
Σα  πξφηππα απνηειέζκαηα είλαη έλα ζχλνιν ζηαηηζηηθψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη 
απφ ηα δειηία ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ παξάγνληαη πεξηνδηθά θαη 
δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Πεξηγξάθνπλ κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ απφ δηάθνξεο νκάδεο. Ζ έξεπλα ηνπ Γηθηχνπ 
Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (FADN), θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ 
αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Δπίζεο, ζπιιέγεη 
δεδνκέλα  γηα κε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο 
Πιεξνθφξεζεο (FADN) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρεη κηα κνλαδηθή πεγή ζηνηρείσλ 
γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ θαζηζηψληαο ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ην κέγεζνο ηεο αγξνηηθήο 
εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. 
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4.  Πνιηηηθή γηα ηηο εληζρύζεηο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθώλ θαη γηα 
ηελ δηαρείξηζε αγξνηηθώλ θηλδύλσλ 

 
 
4.1. Σύλζεζε Κεθαιαίνπ 
 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θαηαγσγή ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο  
(Common Agricultural Policy, CAP), θαη εμεγείηαη ε ηζηνξία ηνπ. Δπηπιένλ, ην 
θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεη ηνπο νξηζκνχο ηεο «θξίζεο» θαη ηεο «θαηαζηξνθήο» πνπ 
ζεζπίδνληαη απφ θάζε θξάηνο κέινο εληφο  ηνπ  πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Αλαιχνληαη αθφκα ηα είδε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ επηηξέπνληαη εληφο ησλ 
ζπκθσληψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (World Trade Organisation - 
WTO), ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί ε θαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ πνιηηηθψλ 
ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηε γεσξγία ζηελ Δπξψπε, θαη γηα ιφγνπο 
ζχγθξηζεο ε ηξέρνπζα ακεξηθαληθή γεσξγηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 
 

4.2  Γνκή  πνιηηηθήο: Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο  

 

4.2.1.  Ζ πξνέιεπζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 
 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο ην 1957, πνπ θαζηέξσζε ηελ 
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα  ε δεκηνπξγία κηαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, 
πξνηάζεθε ην 1960 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σα έμη Κξάηε Μέιε παξελέβεζαλ 
έληνλα, κεκνλσκέλα, ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο ηνπο, ηδίσο ζρεηηθά κε ην ηη είρε 
παξαρζεί, ηελ δηαηήξεζε ησλ  ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο 
θαιιηέξγεηαο. Απφ ην 1962, ηξεηο ζεκαληηθέο αξρέο έρνπλ θαζηεξσζεί γηα ηελ 
θαζνδήγεζε ηεο ΚΑΠ, δειαδή ε ελφηεηα ηεο αγνξάο, ε θνηλνηηθή πξνηίκεζε θαη ε 
δεκνζηνλνκηθή αιιειεγγχε. 
 
Οη αξρηθνί ζηφρνη θαζνξίζηεθαλ ζην άξζξν 39 ηεο χκβαζεο ηεο Ρψκεο, θαη ήηαλ: 
— λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα, πξνσζψληαο ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε ρξήζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε εηδηθέο εξγαζίεο. 
— λα εμαζθαιηζηεί κία ζσζηή πνηφηεηα δσήο γηα ηελ αγξνηηθή θνηλσλία. 
— λα ζηαζεξνπνηεζνχλ νη αγνξέο. 
— λα ππάξρεη εγγπεκέλε δηαζεζηκφηεηα αγαζψλ. 
— λα παξέρνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο ηξφθηκα ζε ινγηθέο ηηκέο. 
 
 

4.2.2.  Ζ ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο  
 

Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κέηξσλ πνπ ιεηηνπξγεί 
δηαηεξψληαο ζηαζεξά ηα επίπεδα ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή, κέζσ επηρνξεγήζεσλ. Τπάξρνπλ 
ηξεηο θχξηνη κεραληζκνί: 
 

 νη εηζαγσγηθνί δαζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα πνπ 
εηζάγνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
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 έρεη νξηζηεί κηα εζσηεξηθή ηηκή παξέκβαζεο. Αλ ε ηηκή ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 
πέζεη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ηηκήο παξέκβαζεο, ηφηε ε Δπξσπατθή Έλσζε 
ζα αγνξάζεη εμ νινθιήξνπ ηα πξντφληα ψζηε λα απμήζεη ηελ ηηκή ζην επίπεδν 
παξέκβαζεο. Ζ ηηκή παξέκβαζεο έρεη θαζνξηζηεί ρακειφηεξα απφ ηελ 
ελδεηθηηθή ηηκή. Ζ ηηκή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κπνξεί λα πνηθίιεη κεηαμχ ηεο 
ηηκήο παξέκβαζεο θαη ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο. 

 
 νη επηδνηήζεηο θαηαβάιινληαη ζε γεσξγνχο πνπ θαιιηεξγνχλ ζπγθεθξηκέλα 

είδε θαιιηέξγεηαο. Απηφ είρε σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηνπο αγξφηεο λα 
επηιέμνπλ ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ επηδνηνχκελσλ πξντφλησλ. Ζ 
κεηαξξχζκηζε απηή ηνπ ζπζηήκαηνο επηδνηήζεσλ θαηαξγήζεθε ζηαδηαθά, ζε 
φθεινο ησλ θαη’απνθνπή επηδνηήζεσλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ έθηαζε ηεο 
θαιιηεξγνχκελεο γεο θαη γηα ηελ πηνζέηεζε επεξγεηηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
κεζφδσλ εθηξνθήο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κείσζε, αιιά δελ εμάιεηςε, ην 
νηθνλνκηθφ θίλεηξν ηεο ππεξπαξαγσγήο.  

 
 

4.3.  Οξηζκνί ησλ ελλνηώλ «θξίζε», «θαηαζηξνθή» 
 

ηηο πνιηηηθέο  γηα ηελ  δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ζαθείο νξηζκνχο ησλ θηλδχλσλ, ηεο 
θαηαζηξνθήο θαη ηεο θξίζεο. ην ηκήκα απηφ, εμεηάδνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζε 
δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 
 
 

4.3.1. Οξηζκνί ηεο θαηαζηξνθήο, ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, ησλ 
θαηαζηξνθώλ ζηε γεσξγία, ηεο ζπκθνξάο θαη ηεο θξίζεο 

 
Καηαζηξνθή 
ήκεξα είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη κηα θαηαζηξνθή είλαη πνιχπιεπξε θαη αλνηρηή ζε 
κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ. πλψλπκα ηνπ φξνπ θαηαζηξνθήο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο, πεξηιακβάλνπλ ηνπο 
φξνπο «ζπκθνξά», «θαηαζηξνθή», «έθηαθηε αλάγθε» θαη «θξίζε». Οη θαηαζηξνθέο 
είλαη απφηνκεο θξνχζεηο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα, νη 
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ απψιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο. 
 
Ο νξηζκφο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ηξαηεγηθή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Μείσζε 
ησλ Καηαζηξνθψλ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction- 
UN/ISDR), είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο, δει. «Καηαζηξνθή είλαη έλα 
αηθλίδην, θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο πνπ πξνμελεί ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
θνηλσλίαο θαη/ή πεξηβαληνιινγηθέο απψιεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
πιεγείζαο θνηλσλίαο λα αληαπεμέιζεη κε ηελ ρξήζε ηνπ δηθνχ ηεο επηπέδνπ πφξσλ»  
(UN/ISDR, 2004). Ο νξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ην Σκήκα 
Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Commission 
Humanitarian Aid Department -ECHO). 
 
Καηαζηξνθή είλαη κία «θαηάζηαζε» ή έλα «γεγνλφο», πνπ μεπεξλά ηελ ηνπηθή 
ηθαλφηεηα, θαζηζηά αλαγθαίν ην αίηεκα, ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν, εμσηεξηθήο 
βνήζεηαο (ν νξηζκφο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε ζην ΔΜ/DAT – ηε δηεζλή βάζε 
δεδνκέλσλ).  
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Άιινη νξηζκνί είλαη: «Έλα απξφβιεπην θαη ζπρλά  μαθληθφ γεγνλφο πνπ πξνμελεί 
κεγάιε δεκηά, φιεζξν θαη αλζξψπηλν πφλν. Μνινλφηη, ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ 
ηελ θχζε, νη θαηαζηξνθέο κπνξνχλ λα είλαη αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο, «ν 
ζπλδπαζκφο θηλδχλσλ, ε εππάζεηα θαη ε αληθαλφηεηα λα κεησζνχλ νη ελδερφκελεο 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θηλδχλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή». 
 
Γηα λα θαηαρσξεζεί κία θαηαζηξνθή ζηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ (UN/ISDR), ζα 
πξέπεη λα πιεξείηαη, ηνπιάρηζηνλ, έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
 
— λα έρνπλ αλαθεξζεί 10 ή παξαπάλσ λεθξνί. 
— λα έρνπλ αλαθεξζεί 100 πιεγέληεο. 
— λα έρεη δεισζεί ε θαηαζηξνθή ζ’έλα θξάηνο απφ ηελ θπβέξλεζή ηνπ. 
— λα έρεη γίλεη αίηεκα γηα δηεζλή βνήζεηα απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο. 
 
Παξφηη δελ ππάξρεη θνηλφο παγθφζκηνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «θαηαζηξνθή», 
ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο. Έλα 
γεγνλφο ζεσξείηαη, γεληθά, θαηαζηξνθηθφ φηαλ: 
 
— είλαη μαθληθφ, απφηνκν θαη απξφβιεπην. 
— πξνμελεί αλζξψπηλεο, πιηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαληνιινγηθέο απψιεηεο. 
— ππεξβαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο πιεγείζαο θνηλσλίαο λα αληαπεμέιζεη ζε απηφ. 
 
Σν νηθνλνκηθφ αληίθηππν κηαο θαηαζηξνθήο, ζπλήζσο, απνηειείηαη απφ άκεζεο (π.ρ. 
δεκία ζηελ εζσηεξηθή ππνδνκή, θαιιηέξγεηεο, ζηέγαζε) θαη έκκεζεο (π.ρ. απψιεηα 
εζφδσλ, αλεξγεία, απνζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο) ζπλέπεηεο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 
 
 
Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 
Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο εηδηθέο νκάδεο: 
πδξνκεηεσξνινγηθέο, γεσθπζηθέο θαη βηνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 
 

 Οη πδξν-κεηεσξνινγηθέο θαηαζηξνθέο είλαη θπζηθέο δηεξγαζίεο ή θαηλφκελα 
αηκνζθαηξηθνχ πδξνινγηθνχ ραξαθηήξα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
απψιεηα δσήο ή ηξαπκαηηζκφ, πιηθέο δεκηέο, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή βιάβε, 
ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεκκχξεο, ηηο 
θαηνιηζζήζεηο, ηηο θαηαηγίδεο θαη ηηο ρηνλνζηηβάδεο. 
 

 Οη γεσθπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη θπζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ εδάθνπο (ηεο γεο), ή 
θαηλφκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηηο πδξν-
κεηεσξνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζεηζκνχο, ηζνπλάκη θαη 
εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο. 
 

 Οη βηνινγηθέο θαηαζηξνθέο είλαη δηαδηθαζίεο βηνινγηθήο  πξνέιεπζεο  ή 
κεηαθέξνληαη κε βηνινγηθνχο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθζεζεο ζε 
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, ηνμίλεο θαη βηνελεξγά ζπζηαηηθά, πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα δσήο ή ηξαπκαηηζκφ, θαηαζηξνθή 
πεξηνπζίαο , θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή βιάβε θαη ηέινο ππνβάζκηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ επηδεκίεο θαη παξαζηηψζεηο  
εληφκσλ. Ωζηφζν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο κφλν ηηο πδξν-κεηεσξνινγηθέο θαη γεσθπζηθέο θαηαζηξνθέο, 
ζεσξψληαο ηηο βηνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζαλ κηα μερσξηζηή νκάδα. 
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Καηαζηξνθέο ζηε γεσξγία 
Οη ηππηθέο θαηαζηξνθέο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα είλαη θπξίσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 
Μπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ  ζηηο αθφινπζεο νκάδεο θηλδχλσλ: 
 

 Καηξηθά θαηλφκελα: πιεκκχξα, ραιάδη, μεξαζία, θαηαηγίδεο. 

 Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ παξάζηηα: έληνκα, ζαιηγθάξηα. 

 Αζζέλεηεο/επηδσνηίεο: αθζψδεο ππξεηφο. 
 
Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πδξν-κεηεσξνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, ησλ θαηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ θαη ησλ βηνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, νη νπνίεο είηε έρνπλ πξνθιεζεί απφ 
παξάζηηα ή απφ  αζζέλεηεο είλαη επίζεο  εκθαλήο ζηνπο νξηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 
γεσξγηθήο λνκνζεζίαο. 
 
Σπκθνξά 
Ζ ζπκθνξά έρεη επίζεο πνιινχο νξηζκνχο θαη ζπρλά ζεσξείηαη ηζνδχλακν ηεο 
θαηαζηξνθήο θαη ηεο θξίζεο. Ζ γαιιηθή λνκνζεζία αλαθέξεηαη ζηε ζπκθνξά ζαλ 
ζπλψλπκν ηεο αγξνηηθήο θαηαζηξνθήο. Τηνζεηνχκε ηε γαιιηθή ζέζε ζε απηή ηελ 
εξγαζία. 
 
Κξίζε 
Μία θξίζε κπνξεί λα ζπκβεί ζε πξνζσπηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν. Μπνξεί λα είλαη κία 
ηξαπκαηηθή ή αγρσηηθή αιιαγή ζηελ δσή ελφο αηφκνπ, ή κία αζηαζήο θαη επηθίλδπλε 
θνηλσληθή θαηάζηαζε, ζηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο  ή ζηξαηησηηθέο 
ππνζέζεηο, ή έλα κεγάιεο θιίκαθαο πεξηβαιινληηθφ ζπκβάλ, εηδηθά, εκπιεθφκελν ζε 
κία επηθείκελε απφηνκε αιιαγή. Πην απιά, είλαη έλαο φξνο πνπ ζεκαίλεη «κία 
δνθηκαζηηθή πεξίνδν» ή «πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο». Δλψ ε θξίζε κπνξεί λα 
πιήμεη ζε πξνζσπηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν, κηα θαηαζηξνθή είλαη ην αληίθηππν ελφο 
θπζηθνχ ή αλζξσπνγελνχο θηλδχλνπ πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνηλσλία ή ην 
πεξηβάιινλ.  
 
χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ελψ ν θίλδπλνο κπνξεί λα ζπλδέεηαη είηε κε 
ζεηηθφ είηε κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα, εκείο πάληα ππνζέηνπκε φηη ε θξίζε έρεη 
αξλεηηθέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. Ζ θξίζε λνείηαη ζαλ κηα απξφβιεπηε θαηάζηαζε 
πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, είηε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν γηα έλαλ νιφθιεξν ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ή ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ 
επίπεδν. ηε γεσξγία, κηα θξίζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ: 
 

 θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αζζέλεηεο θαη παξάζηηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ 
θπηψλ θαη ησλ δψσλ ή πξνθαινχλ κνιχλζεηο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

 
 νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ βξαρππξφζεζκεο άιια ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα. 
 
 δηαηαξαρέο ζηελ αγνξά κε πςειή αξλεηηθή έληαζε. 
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4.4. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ησλ θαηαζηξνθώλ 
θαη νη εληζρύζεηο ζηελ Δπξσπατθή Nνκνζεζία 

 
 

4.4.1 Δπξσπατθή ελίζρπζε θαηαζηξνθώλ 
 
ε πεξίπησζε θπζηθήο ή κεγάιεο θαηαζηξνθήο, νη ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο ή εζληθέο 
αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ κε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα 
έθηαθηεο αλάγθεο ή κε κέηξα  απνθαηάζηαζεο. ε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε Δπηηξνπή 
έρεη ην ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ κνξθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα λα 
δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππάξρεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
 
Γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά κέηξα, ε Δπξσπατθή πνιηηηθή 
αγξνηηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα παξέρεη ζηήξημε ηφζν ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
γεσξγηθνχ θαη δαζνθνκηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ πνπ έρεη πιεγεί απφ θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο φζν θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα. Ζ πθηζηάκελε 
ξχζκηζε, σζηφζν, απνθιείεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα 
ηεο αζθάιηζεο θαη ησλ πιεξσκψλ γηα ηελ απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηεο απφδνζεο 
ησλ δεκηψλ, αθνχ ε αζθάιηζε δελ ζεσξείηαη πξνιεπηηθφ κέηξν.  
 
ηελ πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί, επίζεο, λα εθαξκφζεη 
εηδηθέο παξεθθιίζεηο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο θνηλήο αγνξάο. Παξαδείγκαηα απφ 
ην παξειζφλ πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε εθηάζεσλ ζε αγξαλάπαπζε γηα ηελ 
παξαγσγή δσσηξνθψλ, ηελ πξνεγκέλε κεηαθνξά άκεζσλ πιεξσκψλ θαη ηελ 
πψιεζε ησλ απνζεκάησλ παξέκβαζεο ζε κεησκέλεο ηηκέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
πξνκεζεηψλ ησλ δσσηξνθψλ. 
 
Μεηά ηηο πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ ηελ θεληξηθή Δπξψπε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002, 
δεκηνπξγήζεθε ην Σακείν Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUSF-European 
Union Solidarity Fund) , θπξίσο γηα λα βνεζήζεη ηα Κξάηε Μέιε θαη ηηο ρψξεο πνπ 
δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ πξνζρψξεζε, ζε πεξίπησζε κεγάισλ θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ, φπνπ ην θφζηνο ησλ δεκηψλ ππεξβαίλεη ηα 3 δηο Δπξψ ή ην 0.6% ηνπ 
αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηνπ θξάηνπο κέινπο.  
 
Σν ηακείν δελ απνδεκηψλεη ηηο αηνκηθέο απψιεηεο. Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη 
απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα κέηξα φπσο, 
πξνζσξηλή ζηέγαζε ή πξνζσξηλή επηδηφξζσζε δσηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ ζπλέρηζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  Με εηήζην πξνυπνινγηζκφ 1 δηο 
Eπξψ εηεζίσο, ην ηακείν δελ ζπζηάζεθε κε ζθνπφ ηελ θάιπςε φισλ ησλ εμφδσλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δπίζεο δελ θαιχπηεηαη ε  
καθξνπξφζεζκε δξάζε, ε βηψζηκε αλαζπγθξφηεζε, ε νηθνλνκηθή αλάπιαζε θαη ε 
πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θξίζεσλ, ε 
Κνηλνηηθή λνκνζεζία νξίδεη ζαθψο φηη ην θξάηνο κέινο είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα 
ηελ πξφιεςε ηεο έθξεμεο,  ηεο εμάπισζεο ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ θαη άιιεο 
πγεηνλνκηθέο θξίζεηο.  
 
ηελ πεξίπησζε ησλ επεηγφλησλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε επηδσνηηψλ ζην δσηθφ 
θεθάιαην, ηα Κξάηε Μέιε κπνξνχλ λα απνδεκηψζνπλ ηνπο γεσξγνχο γηα ηηο 
απψιεηεο θεθαιαίνπ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ απψιεηα ηνπ θέξδνπο πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηα δψα πνπ ζθάδνληαη, ή ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ θαηαζηξέθνληαη, εληφο ησλ νξίσλ πνπ 
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πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Οη 
νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα απεπζχλνληαη ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν. Αλ θαη ε 
κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, (CAP common agricultural policy), έρεη 
κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ κέζσλ 
ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ δίρηπ αζθαιείαο, ζε πεξίπησζε θξίζεο, 
παξακέλνπλ δηαζέζηκεο ζε δηάθνξεο θνηλέο νξγαλψζεηο ηεο αγνξάο. 
  
 

4.5.  Ζ πνξεία ησλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο γηα εληαία 
Δπξσπατθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 

4.5.1. Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Σπκβνύιην 
 
Ζ αλαθνίλσζε απφ ηελ Δπηηξνπή ζην πκβνχιην, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
θαη θξίζεσλ ζηε γεσξγία, (COM(2005) 74) (EC, 2005a), είρε ζθνπφ λα μεθηλήζεη κηα 
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ ζην πιαίζην ηεο 
κεηαξξχζκηζεο ηεο θνηλήο  αγξνηηθήο πνιηηηθήο (CAP). Πιεξνί ηε δέζκεπζε ηεο 
Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην Γεσξγίαο, φηαλ ζπκθσλήζεθε ε κεηαξξχζκηζε ηεο 
θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο (CAP). Ζ εληνιή ηνπ πκβνπιίνπ είρε δχν πηπρέο: 
 

 Αλ ήηαλ ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζεί δηάηαμε γηα «θξίζε» ζε θάζε νξγαληζκφ 
ηεο θνηλήο αγνξάο (CMO-common market organization), φπσο ήδε ππάξρεη 
γηα ην βνδηλφ θξέαο. Απηή ε ηειεπηαία επηινγή απνξξίθζεθε. Ζ πξψηε 
απνξξίθζεθε απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο. 

 

 Με πνηνλ ηξφπν νξηζκέλα απφ ηα θεθάιαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην λέν 
κεραληζκφ δηαθνξνπνίεζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ θηλδχλσλ, θξίζεσλ θαη θαηαζηξνθψλ  ζηνλ ηνκέα ηεο 
γεσξγίαο. 

 
Έλα έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ 2005), πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε, 
αλαιχεη δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ ζηε γεσξγία, θαζψο θαη ηα κέηξα 
πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ δπλαηή ππνζηήξημε γηα ηελ αζθάιηζε 
ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο, ζα πξνέξρεηαη απφ ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ 
δεχηεξν ππιψλα ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο (CAP). Ζ αλαθνίλσζε ηεο 
Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, πξνηείλεη κεξηθά πηζαλά κέηξα γηα λα βνεζήζεη ηνπο 
αγξφηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  
 
Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο λα αληηζηαζνχλ ζηνπο 
πξνζσξηλνχο θξαδαζκνχο θαη λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 
Σα κέηξα απηά δηαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην είδνο ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
παξέρνληαλ απφ ην «παιηφ» ζχζηεκα θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο (CAP). 
Δληνπίδνληαη ηξεηο θχξηεο επηινγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αγξνηηθή αζθάιηζε, 
ηα ακνηβαία θεθάιαηα θαη ζην εξγαιείν αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο. 
Γίδνληαη επίζεο, γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο γεσξγνχο, φζνλ αθνξά 
ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ εληφο ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο.  
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Ζ αλαθνίλσζε δηεπθξηλίδεη φηη, ην επξχ θάζκα ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 
πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηα Κξάηε Μέιε, ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ γηα 
λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
βησζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, ηα εξγαιεία απηά δελ κπνξνχλ 
θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ην είδνο ησλ εγγπήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ 
ην πξψελ ζχζηεκα θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, αιιά κάιινλ γηα λα βνεζήζνπλ ηηο 
αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο λα αληέμνπλ ηνπο πξνζσξηλνχο θξαδαζκνχο θαη λα 
βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 
 
Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε έλαλ αξηζκφ επηινγψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 
εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη γηα λα εμαζθαιίζεη κηα βειηησκέλε αληίδξαζε ζε 
πεξίπησζε θξίζεο. Οη ηξεηο επηινγέο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί γηα ηε δηαρείξηζε 
θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ είλαη νη εμήο: 
 

 Δπηινγή 1: ζπκβνιή ζηελ πιεξσκή πξηκνδνηήζεσλ πνπ θαηαβάιινπλ νη 

αγξφηεο γηα ηελ αζθάιηζε έλαληη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, αθξαίσλ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ ή αζζέλεηεο δψσλ θαη θπηψλ. Ζ αληαζθάιηζε ζα κπνξνχζε επίζεο 
λα απνηειεί κηα επηινγή. 

 

 Δπηινγή 2: ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε 
γεσξγία, κε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο θαη θζίλνπζαο ππνζηήξημεο πξνο ηελ 
δηαρείξηζε ησλ ηακείσλ. 

 

 Δπηινγή 3: δξνκνιφγεζε λέσλ κέζσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσξγψλ ζηα 
δηάθνξα είδε θξίζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 
 

Δπηινγή 1: Αζθάιηζε έλαληη θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ – Φξεκαηνδνηηθή 
ζπκκεηνρή ζηα αζθάιηζηξα ησλ αγξνηώλ 
 
Ζ αζθάιηζε απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο δεκφζηεο, εθ ησλ πζηέξσλ, 
πιεξσκέο απνδεκηψζεσλ γηα απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν. Οξηζκέλα Κξάηε Μέιε έρνπλ, ήδε, θαζηεξψζεη εζληθά ζπζηήκαηα γηα λα 
ελζαξξχλνπλ ηνπο γεσξγνχο λα απνθηνχλ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη παξφκνησλ 
γεγνλφησλ.  
 
Έλα λέν κέηξν, θαηάιιειν κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα 
κπνξνχζε λα πξνβιέπεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ζηα αζθάιηζηξα,,πνπ θαηαβάιινπλ 
νη αγξφηεο, γηα ηελ αζθάιηζε θαηά ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο σο απνηέιεζκα 
θπζηθήο θαηαζηξνθήο ή αζζέλεηαο. Σν πνζφ πνπ ρνξεγείηαη, αλά γεσξγφ, ζην 
πιαίζην ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ απφ Δπξσπατθέο θαη εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αζθαιίζηξσλ γηα ηελ ελ 
ιφγσ αζθάιηζε. Γηα λα πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, γηα ηε ζηήξημε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα, πνπ 
θαιχπηνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηαζηξνθψλ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαζψο 
θαη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ.  
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Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 100% 
ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο, ζην επίπεδν ηνπ δηθαηνχρνπ, θαηά ην έηνο πνπ 
ζεκεηψζεθε ε θαηαζηξνθή. Δάλ ε θπζηθή θαηαζηξνθή, επηπξνζζέησο ηεο 
αζθάιηζεο, ζα γελλά ην δηθαίσκα γηα άιιε δεκφζηα απνδεκίσζε, ε ζπλνιηθή 
απνδεκίσζε απφ φια ηα ζπζηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 100% ηεο 
απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ην έηνο πνπ ζεκεηψζεθε ε θαηαζηξνθή.  
 
Καζψο πνιινί θίλδπλνη ζηε γεσξγία επεξεάδνπλ, ζπλήζσο, κεγάιν αξηζκφ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (ζπζηεκηθφο θίλδπλνο), νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
ππνρξενχληαη λα αγνξάζνπλ ζρεηηθά αθξηβή αληαζθάιηζε. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ηδησηηθέο αγνξέο αζθάιηζεο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί 
παληνχ θαιά. πλεπψο, έλα κέηξν πνπ ζα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ 
αληαζθάιηζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 
αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ. Ωο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ ζηήξημε ησλ αζθαιίζηξσλ, ζα 
ήηαλ ε ελζάξξπλζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αληαζθάιηζεο ε νπνία ζα κπνξνχζε 
επίζεο λα εμεηαζηεί. ε εζληθφ επίπεδν, εθηφο απφ ηηο δηεπζεηήζεηο ζπλαζθάιηζεο 
κεηαμχ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα: 

 
 πξνζθέξνπλ πιήξε αληαζθάιηζε ζε κεησκέλεο ηηκέο. 
 πξνζθέξνπλ κέξνο ηεο απαξαίηεηεο αληαζθάιηζεο ρσξίο θφζηνο, κεηψλνληαο 

έηζη ηελ ζπλνιηθή αλάγθε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα αληαζθάιηζε, θαη 
 κεηέρνπλ σο εηαίξνη ζηηο αληαζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο αλαθνπήο δεκηάο. 

 
 

Δπηινγή 2: Υπνζηήξημε ζηα ακνηβαία θεθάιαηα 
 
Σα ακνηβαία θεθάιαηα απνηεινχλ έλα κέζν θαηακεξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ 
νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ επζχλε ηνπο γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Σν θεθάιαην ηνπ ηακείνπ κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηα κέιε 
ζηελ πεξίπησζε ζνβαξψλ απσιεηψλ ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε 
βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο.  
 
Μέρξη ζήκεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα  ηα ακνηβαία θεθάιαηα, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε 
ηδησηηθή πξσηνβνπιία, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θπξίσο ζε ηνκεαθή βάζε, φπνπ νη 
παξαγσγνί αληηκεησπίδνπλ θνηλνχο ζπγθξίζηκνπο θηλδχλνπο. Παξφηη δελ είλαη, πξνο 
ην παξφλ, δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ, παξφια απηά, ηε 
δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε έλα θνηλφ εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηελ 
θάιπςε απσιεηψλ εηζνδήκαηνο.  
 
Έρνληαο απηφ θαηά λνπ, ε Κνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηελ ελίζρπζε ηεο 
αλάπηπμεο ησλ ηακείσλ αιιεινβνεζείαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ην πιαίζην απηήο ηεο 
επηινγήο, κηα πξνζσξηλή θαη πξννδεπηηθά ειαηηνχκελε ζηήξημε, γηα ηε δηνηθεηηθή 
ιεηηνπξγία, ζα κπνξνχζε λα ρνξεγεζεί αλά γεσξγφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε ηακεία 
αλαγλσξηζκέλα επίζεκα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο. 
 
 

Δπηινγή 3: Παξνρή βαζηθήο θάιπςεο έλαληη θξίζεσλ εηζνδήκαηνο 
 
Με ηε κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο (CAP), πνπ εζηηάδεηαη ζηελ 
ζηαζεξνπνίεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ζηελ απνδέζκεπζε ησλ εληζρχζεσλ απφ ηελ 
αγξνηηθή παξαγσγή, κηα πην γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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θξίζεσλ ζην εηζφδεκα, θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιειε απφ νπνηαδήπνηε θαηά ηνκέα 
πξνζέγγηζε. Μηα γεληθφηεξε θάιπςε έλαληη ησλ θξίζεσλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 
ζνβαξέο απψιεηεο εηζνδήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ζηηο ζεκεξηλέο δηαηάμεηο 
ηνπ δίρηπ αζθαιείαο λα απινπνηεζνχλ πεξαηηέξσ, θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ηζνξξνπία 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αγξνηηθψλ ηνκέσλ.  
 
Δάλ ην πεδίν  εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο απνδεηρζεί αλεπαξθέο, 
ζα πξέπεη λα αλαθχςεη δήηεκα λέσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ, 
απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ζνβαξέο απψιεηεο 
εηζνδήκαηνο.   
 
 

4.5.2. Ζ ζέζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνκέα 
 
ε παγθφζκην επίπεδν, ε ζέζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αζθαιίζεσλ (CEA-European Committee of Insurance) 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, είλαη φηη ππνζηεξίδνπλ, ζζελαξά, 
ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία πξνβιέπεη λέα κέηξα ψζηε 
λα κπνξέζνπλ νη αγξφηεο λα αληηδξάζνπλ ζε πεξίπησζε θξίζεο.   
 
Θεσξνχλ εππξφζδεθηε ηελ ηδέα ζηήξημεο ηεο αζθάιηζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο 
θηελνηξνθίαο κε επηδνηήζεηο ζην θφζηνο ησλ αζθαιίζηξσλ. Δπηπιένλ, εθθξάδνπλ ην 
ελδηαθέξνλ  γηα ηα πνιηηηθά κέηξα βειηίσζεο ζηελ πξφζβαζε, απφ  αζθαιηζηέο, θαη 
ζηελ αληαζθάιηζε.  
 
Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, απφ θνηλνχ, ζπζηεκάησλ 
ζπλαζθάιηζεο θαη ακνηβαίαο αληαζθάιηζεο ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη ελφο 
δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο αληαζθάιηζεο, πηζαλψο ππνζηεξηδφκελνπ απφ ηελ θνηλή 
Δπξσπατθή αγξνηηθή πνιηηηθή. Ωζηφζν, πξνηηκνχλ ηε ζπλχπαξμε ησλ εζληθψλ 
ζπζηεκάησλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ηππνπνηεκέλνπ Δπξσπατθνχ 
ζπζηήκαηνο άκεζεο αζθάιηζεο. 
 
 

4.6. Ζ αγξνηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηηο ΖΠΑ 
 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2, αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 
Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Κηλδχλσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε  κε 
ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.Σν ππάξρνλ ζχζηεκα αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο ησλ ΖΠΑ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ θεθάιαην. 
 

Ζ Αγξνηηθή πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαζνξίδεηαη ζηηο Αζθαιηζηηθέο 
Ννκνζεηηθέο Πξάμεηο. Παξ’φια απηά, ε αγξνηηθή αζθαιηζηηθή πνιηηηθή είλαη ζηελά 
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή ησλ αγξνθηεκάησλ, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα Ννκνζρέδηα 
πεξί Αγξνθηεκάησλ. 
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Πίλαθαο 2. Ννκνζρέδηα γηα ηελ γεσξγία & Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία ζηηο ΖΠΑ 

Ννκνζρέδηα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία 
1990 Σξνθίκσλ, Γεσξγίαο, πληήξεζεο & 
Δκπνξίνπ 

Πξάμε 1980 

Νφκνο 1996 
Οκνζπνλδηαθή Πξάμε Βειηίσζεο & 
Μεηαξξχζκηζεο ηεο Γεσξγίαο 

 
Πξάμε 1994 

Νφκνο 2002-07  
Γηαζθάιηζε Αγξνθηεκάησλ & Γεσξγηθψλ 
Δπελδχζεσλ 

ARPA 2000 
Πξάμε Πξνζηαζίαο Γεσξγηθψλ Κηλδχλσλ 

Νφκνο 2008-13  
Πεγή : JRC-Scientific & Technical Reports 2008 
 

Ζ αζθάιηζε πξνσζήζεθε ζζελαξά απφ ηελ Πξάμε 1994, ε νπνία άλνημε ηνλ δξφκν 
γηα ηελ  αζθάιηζε εηζνδήκαηνο. Μεηά ηνλ Νφκν ηνπ 1996, έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ 
ακεξηθαληθψλ ζπκβνιαίσλ πεξί αγξνθηεκάησλ δφζεθε ζηελ αγξνηηθή αζθάιηζε. 
Παξ’φια απηά, θαζηεξψλνληαο ηηο θπθιηθέο πιεξσκέο, ν Νφκνο 2002 απνηέιεζε έλα 
ζεκαληηθφ δεκφζην εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο.  
 

Ο Νόκνο 2002-07 γηα ηε γεσξγία θαη νη αληηθπθιηθέο πιεξσκέο 
Σν 2002-07 ν λφκνο γηα ηε γεσξγία θαζηεξψλεη, κεηαμχ άιισλ πξνγξακκάησλ ησλ 
βαζηθψλ πξντφλησλ, έλα πξφγξακκα ζηήξημεο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε 
δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαη ηηο αληηθπθιηθέο πιεξσκέο (CCPs-counter-cyclical 
payments). Οη αληηθπθιηθέο πιεξσκέο είλαη νη επηδνηήζεηο πνπ δίδνληαλ ζηνπο 
αγξφηεο απφ ηελ θπβέξλεζε θάζε θνξά πνπ ε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ βαζηθψλ 
πξντφλησλ ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ ελδεηθηηθή ηηκή πνπ είρεη ηεζεί απφ ηελ 
θπβέξλεζε. Δπεηδή νη πιεξσκέο απηέο είλαη ζε  κηα αληίζηξνθε ζρέζε κε ηελ ηηκή 
ηεο αγνξάο νλνκάδνληαη «αληηθπθιηθέο». Ζ πξαγκαηηθή ηηκή γηα έλα πξντφλ είλαη ίζε 
κε ην άζξνηζκα ησλ αθφινπζσλ: 
 
1) Tν πςειόηεξν από ηα αθόινπζα: 

(α) ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο πνπ εηζπξάρζεθε απφ ηνπο 
παξαγσγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 12κελεο πεξηφδνπ εκπνξίαο, ε νπνία 
θαιχπηεη ην εκπφξεπκα, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο. 

(β) ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ ηνπ πνζνζηνχ ησλ δαλείσλ, γηα έλα δάλεην 
βνήζεηαο εκπνξίαο πνπ ηζρχεη γηα ηα βαζηθά εκπνξεχκαηα πνπ 
θαιχπηνληαη θαηά ηελ εθαξκνδφκελε πεξίνδν. 

 
2) Σν πνζνζηφ πιεξσκψλ πνπ ηζρχεη γηα ηα θαιππηφκελα εκπνξεχκαηα, κε 

ζθνπφ ηε ιήςε άκεζσλ εληζρχζεσλ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά εκπνξεχκαηα πνπ 
θαιχπηνληαη. 

 
Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλνπλ νη αληηθπθιηθέο πιεξσκέο ζε ζρέζε 
κε ηα βαζηθά εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη γηα έλαλ ρξφλν ζπγθνκηδήο πξέπεη λα 
είλαη ίζν κε ηε δηαθνξά κεηαμχ: ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο γηα ην θαιππηφκελν εκπφξεπκα 
θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο. Οη αληηθπθιηθέο πιεξσκέο θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε κηα 
θαζνξηζκέλε απφδνζε αλά γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, έηζη ψζηε, λα κελ είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηειηθή παξαγσγή ηνπ γεσξγνχ. Ωζηφζν, νη πιεξσκέο γίλνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο θαιππηφκελεο επηθάλεηεο ζπφξσλ, ψζηε λα κελ είλαη πιήξσο 
απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ παξαγσγή. Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην πεξηιακβάλεη 
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έλα δηαξθέο πξφγξακκα βνεζείαο πνπ αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο εηδηθέο 
εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη, κέρξη ηψξα, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο.  
Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζα παξέρεη απνδεκίσζε κε βάζε ην έιιεηκκα ζην 
ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
θαιιηεξγεηψλ πνπ παξάγνληαη ζην αγξφθηεκα. Γηα λα είλαη επηιέμηκν ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, ζα πξέπεη λα είλαη   
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν κε  ην θαηαζηξνθηθφ επίπεδν ηεο νκνζπνλδηαθήο αζθάιηζεο 
ησλ θαιιηεξγεηψλ.  
 
Σέινο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ζα 
παξέρεη επίζεο κηα  αξρή γηα έλα κφληκν πξφγξακκα απνδεκηψζεσλ δσηθνχ 
θεθαιαίνπ. Απηφ ην πξφγξακκα ζα  απνδεκηψλεη ηνπο θηελνηξφθνπο γηα ηηο απψιεηεο 
ζαλάηνπ πέξαλ ηεο θαλνληθήο ζλεζηκφηεηαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ δπζκελείο  
θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 
 

5.  Τπάξρνληα ζπζηήκαηα αγξνηηθήο αζθάιηζεο 
 

5.1.  Σύλζεζε θεθαιαίνπ 
 
Σν θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη ηα ζπζηήκαηα αγξνηηθήο αζθάιηζεο  πνπ ππάξρνπλ 
ζηελ Δπξψπε Έλσζε θαη ηαπηφρξνλα ζηηο ΖΠΑ. ηηο ΖΠΑ, έρνπλ αλαπηπρζεί  
νξηζκέλα κέζα αζθάιηζεο, φπσο ε αζθάιηζε κε βάζε δείθηεο, αζθάιηζε εθηάζεσλ, 
αζθάιηζε αγξνηηθήο εθκεηάιεπζεο, ή είδε αζθάιηζεο εζφδσλ ηα νπνία δελ είλαη 
αλεπηπγκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη σο επί ην πιείζηνλ ζπζηήκαηα θιαζζηθήο αζθάιηζεο 
(κνλνχ θηλδχλνπ αζθάιηζε, ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε θαη αζθάιηζε απφδνζεο), 
θπξίσο ηδησηηθή αζθάιηζε, εθηφο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν φπνπ ε αζθάιηζε 
είλαη δεκφζηα θαη ππνρξεσηηθή. ε πνιιέο ρψξεο ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θαηέρνπλ 
φρη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ή ηξεηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 
 
ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ αγξνηηθψλ ζπζηεκάησλ 
αζθάιηζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηε ζπλερεία παξνπζηάδνληαη ηα 
ζπζηήκαηα αγξνηηθήο αζθάιηζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γίδνληαη 
επίζεο πίλαθεο κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία  ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δχν 
ζεκαληηθέο πεγέο: απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα ελεκεξσηηθά δειηία θαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αζθαιίζεσλ. Γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ησλ ππαξρφλησλ 
ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ακεξηθήο 
θαη πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ησλ Δπξσπατθψλ ζπζηεκάησλ  αληαζθάιηζεο θαζψο θαη νη 
ηερληθέο πηπρέο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο. 
 
 

5.2.  Γεληθή επηζθόπεζε ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζηηο 
ΖΠΑ 

 
Έλα επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ππάξρεη ζηελ Ακεξηθή. Σα είδε αζθάιηζεο ηα νπνία πξφθεηηαη λα 
αλαιχζνπκε είλαη ηα εμήο: 
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 αζθάιηζε κνλνχ θηλδχλνπ θαη ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε 
 αζθάιηζε εζφδσλ θαη πξνζφδσλ 
 αζθάιηζε αγξνηηθήο εθκεηάιεπζεο 
 αζθάιηζε δείθηε 

 
 

Αζθάιηζε κνλνύ θηλδύλνπ θαη ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε 
Σα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο κνλνχ θαη ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θπξίσο κε κηα βαζηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη θηλδχλσλ 
ραιαδφπησζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή, δηφηη παξφιν 
πνπ ππάξρεη αζθάιηζε απφδνζεο, ε αζθάιηζε κνλνχ θηλδχλνπ δελ είλαη δεκνθηιήο. 
Τπάξρεη κηα βαζηθή θάιπςε αζθάιηζεο απφδνζεο ε νπνία θαιχπηεη κφλν απψιεηεο 
άλσ ηνπ 50% ηεο κέζεο απφδνζεο θαη νλνκάδεηαη Αζθαιηζηηθή Κάιπςε 
Καηαζηξνθψλ (Catastrophic Insurance Cover). Δίλαη επηδνηνχκελε ζε κεγάιν βαζκφ 
απφ ηελ θπβέξλεζε, ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ, θαη νη αγξφηεο πιεξψλνπλ κφλν έλα 
δηαρεηξηζηηθφ ηέινο. Καζψο ην επίπεδν ηεο θάιπςεο απμάλεηαη, νη επηδνηήζεηο 
κεηψλνληαη. Αιιά γηα θάζε επίπεδν θάιπςεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πιένλ 
ζεκαληηθνί θίλδπλνη, έηζη είλαη δπλαηφλ λα κηιάκε γηα αζθάιηζε απφδνζεο ζε κηα 
επξεία πνηθηιία επηπέδσλ θάιπςεο. 
 
Αζθάιηζε εζόδσλ θαη πξνζόδσλ 
Ζ Ακεξηθή είλαη ζήκεξα ε κφλε ρψξα φπνπ ππάξρεη ε αζθάιηζε εζφδσλ θαη 
πξνζφδσλ. Ζ Ακεξηθή έρεη αλαπηχμεη έλα επξχ θάζκα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 
εζφδσλ: ηξία ζπλήζε αζθαιηζηηθά πξντφληα εζφδσλ, κηα αζθάιηζε ηηκήο δσηθνχ 
θεθαιαίνπ, έλα αθαζάξηζην πεξηζψξην αζθάιηζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ, κηα αζθάιηζε 
δείθηε εηζνδήκαηνο πεξηνρήο θαη κηα αζθάιηζε εηζνδήκαηνο αγξνηηθήο 
εθκεηάιιεπζεο. 
 
Σα ηξία ζπλήζε αζθαιηζηηθά πξντφληα εζφδσλ είλαη ε θάιπςε εζφδσλ θαιιηεξγεηψλ, 
ε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο. Αλακεζά ηνπο, ην πην 
δεκνθηιέο είλαη ε θάιπςε εζφδσλ θαιιηεξγεηψλ, ε νπνία πξνζθέξεη ηελ πηζαλφηεηα 
ιήςεο πςειφηεξεο ηηκήο, εθφζνλ ε ηηκή ηεο αγνξάο απμάλεηαη.  
 
Απηά ηα πξντφληα αζθάιηζεο εηζνδήκαηνο, ηζρχνπλ γηα ηηο βαζηθέο θαιιηέξγεηεο 
φπσο, ν αξαβφζηηνο, ε ζφγηα, ην ζηηάξη, ην ξχδη θαη ην βακβάθη. Ζ αζθάιηζε ηνπ 
δσηθνχ θεθαιαίνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ δψσλ γηα 
ηα ρνηξνεηδή θαη ηα εθηξεθφκελα βννεηδή. Ζ αζθάιηζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ηνπ 
δσηθνχ θεθαιαίνπ πξνζηαηεχεη ην κεηθηφ πεξηζψξην κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ ρνίξσλ θαη ηνπ θφζηνπο δσσηξνθψλ (αξαβφζηηνπ θαη ζφγηαο). Ζ 
αζθάιηζε δείθηε εηζνδήκαηνο πεξηνρήο θαη ε αζθάιηζεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
 
Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα ησλ 
ΖΠΑ, πνπ πξνζθέξνπλ θάπνηα πξνζηαζία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ 
είλαη φηη, ε ηηκή αλαθνξάο είλαη ε ηηκή ηεο κειινληηθήο αγνξάο θαη θπξίσο, ε 
εγγπεκέλε ηηκή είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειινληηθή αγνξά. Έηζη, 
παξέρεηαη θάιπςε έλαληη ηεο ηαιάλησζεο ηηκψλ εληφο ηνπ έηνπο. Ζ αζθάιηζε ησλ 
εζφδσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο ΖΠΑ, δηφηη ην 73% απφ ηα εηζπξαηηφκελα 
αζθάιηζηξα πξνέξρεηαη απφ απηά ηα είδε αζθάιηζεο. 
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Αζθάιηζε αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο  
Ζ Ακεξηθή πξνζθέξεη κηα αζθάιηζε Πξνζαξκνζκέλσλ Αθαζάξηζησλ Δζφδσλ (AGR- 
adjusted gross revenue), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί, σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
επηπέδνπ ησλ εγγπεκέλσλ εζφδσλ, ηα ηζηνξηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ελφο 
θαιιηεξγεηή. Μπνξεί λα θαιχςεη ηφζν ηηο θαιιηέξγεηεο φζν θαη ην δσηθφ θεθάιαην, 
φηαλ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δσηθφ θεθάιαην είλαη ιηγφηεξα απφ ην 35% 
ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Έλα επηπιένλ πξντφλ πνπ νλνκάδεηαη AGR-Lite 
δηαηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο θαη είλαη παλνκνηφηππν κε ηελ αζθάιηζε 
πξνζαξκνζκέλσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, κε κεξηθέο εμαηξέζεηο. Μεηαμχ απηψλ ησλ 
εμαηξέζεσλ, νη παξαγσγνί δηθαηνχληαη ην είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζθάιηζεο 
αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην πνζνζηφ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηα δψα ή 
ηα δσηθά ππνπξντφληα. 
 
Αζθάιηζε δείθηε 
Ζ αζθάιηζε δείθηε δηαθέξεη απφ ηα άιια είδε αζθάιηζεο ζην φηη, νη απνδεκηψζεηο 
δελ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ απψιεηα θάζε αγξφηε αιιά κε βάζε κηα παξάκεηξν ή 
έλα δείθηε εθηφο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Έρνπλ ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο: 
αζθάιηζε δείθηε πεξηνρήο, (ν δείθηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε κέζε απφδνζε 
ή ην κέζν εηζφδεκα κηαο πεξηνρήο), θαη  έκκεζε αζθάιηζε δείθηε (άιια είδε δεηθηψλ 
φπσο νη δείθηεο βιάζηεζεο πνπ ππνινγίδνληαη απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο). Ο ιφγνο 
γηα ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ είλαη φηη, ε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη πην πεξίπινθε θαη έηζη 
είλαη πην δχζθνιν λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη λα ηελ εκπηζηεπηνχλ νη αγξφηεο.  
 
Παξφιν πνπ έρνπλ κηα κηθξή ηζηνξία, ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο δείθηε πεξηνρήο 
έρνπλ παξαηεξεζεί εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο (Βξαδηιία, Καλαδά, 
Ηλδία ή ΖΠΑ), ελψ νη έκκεζνη δείθηεο είλαη έλα θαηλνχξγην είδνο αζθάιηζεο ην νπνίν 
βξίζθεηαη αθφκα ππφ κειέηε. Ζ αζθάιηζε δείθηε πεξηνρήο βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηηο 
απνδφζεηο κηαο νκνηνγελνχο πεξηνρήο, έηζη ψζηε αλ ε απφδνζε κηαο πεξηνρήο  
κεησζεί θάησ απφ κηα νξηζκέλε αμία, φινη νη αζθαιηζκέλνη αγξφηεο ζηελ πεξηνρή 
απηή ζα ιάβνπλ κηα απνδεκίσζε αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ ππνζηεί δεκηά ή φρη. 
 
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην Οκαδηθφ ρέδην Κηλδχλνπ (GRP-group risk plan) ζηελ 
Ακεξηθή. Τπάξρεη επίζεο θαη έλα άιιν είδνο αζθάιηζεο πεξηνρήο δηαζέζηκν ζηελ 
Ακεξηθή, ε Οκαδηθή Πξνζηαζία Κηλδχλνπ Δηζνδήκαηνο (GRIP-group risk income 
protection), γηα ηελ νπνία ν δείθηεο είλαη ε «πεξηνρή ησλ εζφδσλ», πνπ ζεκαίλεη ην 
πξντφλ ηεο πεξηνρήο απφδνζεο επί ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Σν 2004 
ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απφδνζεο παξαγσγήο θαη πεξηνρήο εηζνδήκαηνο, 
αληηπξνζψπεπαλ ην 7% ησλ αζθαιηζκέλσλ εθηάζεσλ άιια ιηγφηεξν ηνπ 3% ησλ 
ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ. 
 
 

5.3.  Γεληθή επηζθόπεζε ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζηελ 
Δπξώπε 

 
Απηφ ην ηκήκα πεξηγξάθεη, θαηά γεληθφ ηξφπν, ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο 
ζηελ Δπξψπε. Μηα πην ζε βάζνο αλάιπζε ηεο Δπξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο δίδεηαη 
παξαθάησ. Σα ζηνηρεία θαη νη πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη ζε απηφ ην ηκήκα είλαη 
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παξφκνηνη κε απηνχο πνπ δίδνληαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ Ακεξηθή θαη κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ.  
 
 
ηνλ Πίλαθα 3 εκθαλίδνληαη ηα ηζρχνληα ζπζηήκαηα ηεο αζθάιηζεο κνλνχ θαη 
ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ε αζθάιηζε απφδνζεο, θαη απεηθνλίδνληαη καδί 
κε ηελ χπαξμε ηεο θξαηηθήο ζπκκεηνρήο. 
 
Πίλαθαο Νν. 3 πζηήκαηα αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζηελ Δπξώπε 

 
Υώξα 

Αζθάιηζε 
Μνλνύ 

Κηλδύλνπ 

Αζθάιηζε 
πλδπαζκέλνπ 

Κηλδύλνπ 

Αζθάιηζε 
 

Απόδνζεο 

Αζθάιηζε 
Δζόδσλ & 
Πξνζόδσλ 

Αζθάιηζε 
Απόδνζεο 
Αγξνηηθήο 

Δθκεηάιιεπζεο 

Έκκεζε 
Αζθάιηζε 

Γείθηε 

Βέιγην Η - - - - - 

Βνπιγαξία Η Η - - - - 

Σζερία ΗΔ ΗΔ - - - - 

Γαλία Η - - - - - 

Γεξκαλία Η - - - - - 

Δζζνλία Η (
1
) - - - - - 

Ηξιαλδία Η - - - - - 

Διιάδα Η ΓΤΔ + ΓΔ 
Γ 

- - - - 

Ηζπαλία ΗΔ ΗΔ ΗΔ #§(
4
) - ΗΔ 

Γαιιία Η Η ΗΔ # ΗΔ ## 

Ηηαιία ΗΔ ΗΔ ΗΔ - - - 

Κύπξνο ΓΤΔ ΓΤΔ - - - - 

Λεηνλία ΗΔ - - - - - 

Ληζνπαλία ΗΔ - - - - - 

Λνπμεκβνύξγν ΗΔ ΗΔ ΗΔ ##(
1
) - - 

Οπγγαξία Γ Γ - - - - 

Οιιαλδία Γ - - - - - 

Απζηξία ΗΔ ΗΔ ΗΔ - - # 

Πνισλία Η (Δ#) Η (Δ#) (
3
) - - - - 

Πνξηνγαιία ΗΔ ΗΔ - - - - 

Ρνπκαλία ΗΔ ΗΔ - - - - 

ινβελία ΗΔ (
2
) Η - - - - 

ινβαθία ΗΔ ΗΔ - - - - 

Φηλιαλδία Η (
1
) Η (

1
) - - - - 

νπεδία Η Η - - - - 

Αγγιία Η - - - - § 

 
Σπκβνιηζκνί: 

 
- Γελ ππάξρεη ΓΤΔ Γεκφζηα Τπνρξεσηηθή ελ κέξεη επηδνηνχκελε 

Δ Δπηδνηνχκελε Γ Γεκφζηα δσξεάλ 

Η Ηδησηηθή κε επηδνηνχκελε # Πηινηηθφ πξφγξακκα 

ΗΔ Ηδησηηθή ελ κέξεη επηδνηνχκελε ##  

Γ Γεκφζηα κε επηδνηνχκελε § Απνηπρία πξνγξάκκαηνο 

ΓΔ Γεκφζηα ελ κέξεη επηδνηνχκελε   

 
Σεκεηώζεηο: 
(
1
) Εσηθφ Κεθάιαην κφλνλ 

(
2
) Δζληθφ πξφγξακκα ζηελ ινβελία πνπ εθαξκφζηεθε, γηα πξψηε θνξά, ην 2006 γηα ηελ επηδφηεζε 

ησλ αζθαιίζεσλ (επηδνηεί απφ 30 έσο 50% ησλ αζθαιίζηξσλ). 
(
3
) Πξνζθέξεηαη αιιά δελ αγνξάδεηαη δηφηη δελ παξέρεη επηδφηεζε 
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(
4
) Ζ απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζηελ Ηζπαλία νθείιεηαη ζην κηθξφ ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ησλ 

αγξνηψλ. Σν αζθαιηζηηθφ απηφ πξφγξακκα πξνζθέξζεθε κφλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο παηάηαο 
θαη αθνξνχζε κφλν 5 επαξρίεο. Γηήξθεζε 2 ρξφληα 

Πεγή : JRC-Scientific & Technical Reports 2008 
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Πίλαθαο Νν. 4 πζηήκαηα αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο 
 

Υώξα 
Αζθάιηζε 

Μνλνύ 
Κηλδύλνπ 

Αζθάιηζε 
πλδπαζκέλνπ 

Κηλδύλνπ 

Αζθάιηζε 
 

Απόδνζεο 

Αζθάιηζε 
Δζόδσλ & 
Πξνζόδσλ 

Αζθάιηζε 
Απόδνζεο 
Αγξνηηθήο 

Δθκεηάιιεπζεο 

Έκκεζε 
Αζθάιηζε 

Γείθηε 

(Κξναηία) ΗΔ ΗΔ - - - - 

(Σνπξθία) ΗΔ ΗΔ ΗΔ - - - 

Πεγή : JRC-Scientific & Technical Reports 2008 
 

Σα είδε αζθάιηζεο πνπ αλαιχνληαη είλαη: 
 

 αζθάιηζε κνλνχ θηλδχλνπ 
 αζθάιηζε ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ 
 αζθάιηζε απφδνζεο 
 αζθάιηζε εζφδσλ θαη πξνζφδσλ 
 αζθάιηζε κε βάζε δείθηε 

 

Αζθάιηζε κνλνύ θηλδύλνπ 
Ζ αζθάιηζε κνλνχ θηλδχλνπ γηα ραιαδφπησζε είλαη ε πην αλεπηπγκέλε αζθάιηζε, κε 
καθξά ηζηνξία θαη ππάξρεη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Γηα δηάθνξεο ρψξεο, εηδηθφηεξα γηα 
Βέιγην, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Οιιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ε αζθάιηζε 
ραιαδφπησζεο ή ε αζθάιηζε κνλψλ πξντφλησλ είλαη ηα θχξηα αζθαιηζηηθά πξντφληα 
πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά. Πηζαλψο δελ ππάξρεη επξεία θάιπςε ζ’ 
απηέο ηηο ρψξεο ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο γηα αζθάιηζε.  
 
ε νξηζκέλεο βνξεηφηεξεο ρψξεο, αιιά επίζεο θαη ζηα Κξάηε ηεο Βαιηηθήο, ππάξρεη 
ιηγφηεξε δήηεζε γηα αζθάιηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ή κφιηο αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ 
ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Πνισλία, ηε Λεηνλία θαη ηε Ληζνπαλία. 
 

Αζθάιηζε ζπλδπαζκέλνπ θηλδύλνπ 
ηελ Βνπιγαξία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ ινβελία, ηε 
ινβαθία θαη ηε νπεδία, ε αζθάιηζε κνλνχ θαη ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ είλαη 
δηαζέζηκε. Απηέο νη πεξηνρέο γεληθά, αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξνπο θηλδχλνπο ζε 
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ε νπεδία δηαηξέρεη πςειφηεξνπο 
θηλδχλνπο παγεηνχ, ζηελ Πνισλία ππάξρνπλ θίλδπλνη βξνρφπησζε θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο, θαη θίλδπλνη παγεηνχ θαη μεξαζίαο θαη ε Πνξηνγαιία 
δηαηξέρεη θηλδχλνπο μεξαζίαο.  
 
Ωζηφζν, κε ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε θαιχπηνληαη κφλν ε ραιαδφπησζε θαη κεξηθνί 
επηπιένλ θίλδπλνη φπσο ε θσηηά, ν πάγνο, ε βξνρή θαη ν αέξαο. Ζ θάιπςε έλαληη ηεο 
μεξαζίαο, ε νπνία  είλαη κηα  απφ ηνπο πην δχζθνινπο αζθαιηζκέλνπο  ζπζηεκηθνχο 
θηλδχλνπο (γηαηί κπνξεί λα επεξεάζεη κηα κεγάιε πεξηνρή), δελ πεξηιακβάλεηαη 
ζπλήζσο ζηελ αζθάιηζε ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ.  
 
ηελ Φηλιαλδία, ε νπνία αληηκεησπίδεη πςεινχο θηλδχλνπο, ιφγσ ησλ ρακειψλ 
ζεξκνθξαζηψλ, ε ηδησηηθή αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε, αιιά 
παξέρεηαη έλα δεκφζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
απσιεηψλ ζηε παξαγσγή κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  
 
Σα θαζεζηψηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν είλαη δηαθνξεηηθά: έλα ππνρξεσηηθφ 
ζχζηεκα αζθάιηζεο παξέρεηαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. 
 



 45 

Αζθάιηζε απόδνζεο 
Ζ αζθάιηζε απφδνζεο απνηειεί εγγχεζε γηα ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή (γηα 
παξάδεηγκα ε μεξαζία). Γηαηίζεηαη ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Απζηξία θαη 
πξφζθαηα θαη ζηελ Γαιιία. Πάιη, φπσο κπνξεί λα επαιεζεπηεί, ε Ηζπαλία θαη ε 
Ηηαιία είλαη θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα θηλδχλσλ μεξαζίαο  θαη  
κείσζεο  βνζθνηφπσλ.  
 
Δπίζεο, ε βξνρφπησζε θαηά ηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ 
Ηηαιία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Πνισλία. Οη ρψξεο κε ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν 
εηζνδήκαηνο είλαη πάιη ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Πνξηνγαιία θαη ε νπεδία. 
Έηζη, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο, αθφκε θαη αλ φρη ζπλνιηθά, 
ππάξρεη κεγάιε αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο.  
 
ηηο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα θηλδχλνπ αληηζηνηρνχλ αζθαιίζεηο πνπ 
θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, ελψ ζηηο ρψξεο κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα ζην ζχζηεκα ηεο αζθάιηζεο αληηζηνηρνχλ ρψξεο κε θάιπςε 
πςειφηεξσλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ, φπσο ε μεξαζία. 
 
Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηζπαλίαο είλαη ην πην αλαπηπγκέλν ζηελ Δπξψπε, 
δειαδή, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θηλδχλσλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηηο αγξνηηθέο παξαγσγέο. Ζ θπβέξλεζε, ηα ζπλδηθάηα ησλ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζπκθψλεζαλ φηη, ην 
αγξνηηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ζα είλαη ην 
εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  
 
Έλα απφ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ηζπαληθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθήο αζθάιηζεο 
είλαη φηη φιεο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε κηα θνηλνπξαμία, ε νπνία 
αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ιεηηνπξγψληαο ζε θαζεζηψο ζπλαζθάιηζεο. Ωο επί ην 
πιείζηνλ, ππάξρεη κηα βαζηθή θάιπςε γηα ραιαδφπησζε θαη επηπιένλ, ε αζθάιηζε 
απφδνζεο θαιχπηεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ παξαγσγή ζε κηα ρψξα.  
 
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ππάξρεη επίζεο έλα πςειφ επίπεδν δεκφζηαο 
ζηήξημεο ζε απηέο ηηο ρψξεο. 
  

Αζθάιηζε εζόδσλ θαη πξνζόδσλ 
Ζ αζθάιηζε εζφδσλ θαη πξνζφδσλ θαζψο θαη ε αζθάιηζε εηζνδήκαηνο ηεο 
αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο δελ ππάξρεη ζηελ Δπξψπε. 
 

Αζθάιηζε δείθηε 
ηελ Δπξψπε δελ ππάξρεη ηέηνην είδνο αζθάιηζεο. Όζνλ αθνξά ηνπο έκκεζνπο 
δείθηεο, ππάξρνπλ δχν παξαδείγκαηα ζηελ Δπξψπε. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ησλ δειηίσλ θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, θαίλεηαη φηη ε 
πξψηε ρψξα φπνπ νη έκκεζνη δείθηεο αζθάιηζεο έρνπλ εκπνξεπκαηνπνηεζεί είλαη ε 
Ηζπαλία, φπνπ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ γηα βνζθφηνπνπο ήηαλ δηαζέζηκν απφ ην 
2001, ην νπνίν ήηαλ ππνινγηζκέλν ζε δείθηεο βιάζηεζεο. ηελ Απζηξία, έλαο 
έκκεζνο δείθηεο αζθάιηζεο, πνπ βαζίδεηαη ζε κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ 
θάιπςε αξφζηκσλ θαιιηεξγεηψλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ μεξαζίαο, εκπνξεπκα-
ηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2007.   
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5.4. Σύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο κεηαμύ ηεο ΔΔ & 
ΖΠΑ 

 
 
Ζ αζθάιηζε ζηηο ΖΠΑ είλαη ηδησηηθή αιιά επηδνηείηαη θαη νθειείηαη απφ ηελ δεκφζηα 
αληαζθάιηζε. ήκεξα, 17 εηαηξείεο εκπιέθνληαη, θαη απφ ηηο θπξηφηεξεο είλαη νη: Ace 
Property, Hartford Fire Insurance Company, Casualty Insurance Company and Rural 
Community Insurance. Λεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θπβεξλεηηθφ Οξγαληζκφ 
Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (Risk Management Agency-RMA), ην νπνίν απνηειεί ηκήκα 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ ΖΠΑ (USDA-United States Department of 
Agriculture).  
 
 
Πίλαθαο Νν.5  ύγθξηζε ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρεηώλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο 

ΖΠΑ & ΔΔ-25 

 Μνλάδα 
κέηξεζεο 

ΖΠΑ ΔΔ-25 

 
πλνιηθή αμία παξαγσγήο 2004 

 
€ 000,000 

81.560 ζπλνιηθέο θαιιηέξγεηεο 
(απφ ηηο νπνίεο 50.154 πεδηλέο 
θαιιηέξγεηεο {

1
} ) 

 
161.923 

Σξέρνπζα Αμία αζθαιηζκέλεο 
παξαγσγήο 

€ 000,000 37.000 36.730 

Δπηκεξηζκφο αμίαο αζθαιηζκέλεο 
παξαγσγήο ζε ζπλνιηθή/αζθαιίζηκε 

% 45/74 23/? 

Αζθάιηζηξα € 000,000 3.300 1.538 

Αλαινγία αζθαιίζηξσλ ζε 
αζθαιηδφκελε αμία 

% 9 4 

Δπηδνηήζεηο € 000,000 1.900 497 

 
Αλαινγία επηδνηήζεσλ ζηα 
αζθάιηζηξα 

 
% 

58 
(72 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαη 
αληαζθάιηζεο) 

 
32 

εκείσζε: 
€ 1 = USD 1,273 (επηέκβξηνο 2006) 

(1) Απφ έλα ζχλνιν θαιιηεξγεηψλ ησλ 81.560 εθαηνκ. επξψ, ην 50.154 εθαηνκ. επξψ αθνξνχλ 
πεδηλέο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη αζθαιίζηκεο ζηηο ΖΠΑ.  

Πεγή : JRC-Scientific & Technical Reports 2008 

 
Πεξίπνπ ην 45% ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Ακεξηθή είλαη 
αζθαιηζκέλεο, ελψ ζηελ Δπξψπε κφλν ην 23%. Σν κέζν πνζνζηφ επηδφηεζεο ζηηο 
ΖΠΑ είλαη (9%), πνιχ πςειφηεξν απφ φηη ζηελ Δπξψπε (4%), πηζαλφηαηα δηφηη  
αληηζηνηρνχλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ αζθάιηζε ησλ εζφδσλ θαη, ζε κηθξφηεξε 
αλαινγία, ζηελ αζθάιηζε απφδνζεο, ελψ ζηελ Δπξψπε αληηζηνηρνχλ ζηελ αζθάιηζε 
κνλνχ θηλδχλνπ, ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ θαη ζηελ αζθάιηζε απφδνζεο. 
 
Ζ επηδφηεζε αζθαιίζηξσλ ζηηο ΖΠΑ αλέξρεηαη ζην 1.900 εθαηνκκχξηα Δπξψ, ηα 
νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 58% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ. Ζ θπβέξλεζε 
ηεο Ακεξηθήο επίζεο παξέρεη θεθάιαηα γηα ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
θαη αληαζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 
αζθάιηζε ζα αλέξρεηαη ζην 72% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ. Οη Δπξσπατθέο 
επηδνηήζεηο γηα ηα αζθάιηζηξα είλαη πεξίπνπ ζηα 500 εθαηνκκχξηα Δπξψ (32%). 
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5.5. Κύξηα ζηνηρεία αζθάιηζεο ζε επίπεδν ρώξαο 
 
Ζ ζπιινγή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ είλαη απιή ππφζεζε. Ζ 
ζπιινγή ζηνηρείσλ έρεη πξνέιζεη απφ ζηαηηζηηθέο πεγέο. πγθεθξηκέλα έρεη 
αλαιεθζεί απφ δχν θαλάιηα: 
 

 Μέζσ κηαο ζεηξάο εηδηθψλ (αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δεκφζηνη νξγαληζκνί, 
ζχκβνπινη), νη νπνίνη έρνπλ απνδερζεί λα παξέρνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 Μέζσ ησλ κειψλ ηεο  Δπηηξνπήο  Αζθάιηζεο Γεσξγηθψλ Κηλδχλσλ θαη ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αζθαιίζεσλ. 

 
 

5.5.1. Εήηεζε γηα αζθάιηζε θαη δηείζδπζε ηεο αγνξάο  
 
Έλα γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα αλάιπζε, είλαη ε δήηεζε γηα 
αζθάιηζε, ε νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε απφιπηεο ηηκέο φπσο ν αξηζκφο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε αζθαιηζκέλε αμία θαη ε αζθαιηζκέλε 
επηθάλεηα. Μπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί κε ζρεηηθνχο φξνπο, σο πνζνζηφ, γηα 
παξάδεηγκα, ησλ αζθαιηζκέλσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ή σο ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
παξαγσγήο.  
 
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή γηα  
δηείζδπζε ηεο αγνξάο. Μεξηθέο θνξέο, ε δηείζδπζε ηεο αγνξάο δελ εθθξάδεηαη ζαλ 
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ή ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, αιιά ζαλ πνζνζηφ ηεο 
αζθαιηζκέλεο αμίαο ή ηεο αζθαιηζκέλεο επηθάλεηαο.  
 
Ο φξνο «αζθαιίζηκνο» εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα θαη ην αζθαιηζηηθφ ηεο ζχζηεκα, 
αιιά, ζπρλά, κφλν νη θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ ππάξρεη 
ζεσξνχληαη αζθαιίζηκεο, αληί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαη παξφκνηα ηζρχεη 
θαη γηα ην δσηθφ θεθάιαην (Bielza θ.ά., 2004). Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δήηεζε γηα 
αζθάιηζε ζηηο δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηα ελεκεξσηηθά δειηία. Ο 
Πίλαθαο 6 δείρλεη ηε δήηεζε γηα αζθάιηζε ε νπνία εθθξάδεηαη ζε αξηζκφ 
αζθαιηζκέλσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηε δήηεζε ε νπνία εθθξάδεηαη ζε 
αζθαιηζηέα επηθάλεηα, ηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά φζνλ αθνξά ηελ αζθαιηζηέα θαη ηε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα, θαη ηέινο ηνλ αξηζκφ ησλ αζθαιηζκέλσλ δψσλ θαη ην πνζνζηφ 
ησλ αζθαιηζκέλσλ δψσλ. Ο Πίλαθαο 7 ζπκπιεξψλεη θαη νινθιεξψλεη ηελ 
παξνπζίαζε ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ γηα αζθάιηζε, κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηεο 
δηείζδπζεο ζηελ αγνξά εθθξαδφκελα ζε αμία (εθαηνκκχξηα Eπξψ). 
 
Μπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 6 φηη, ζηελ Απζηξία ην πνζνζηφ ησλ 
αζθαιηζκέλσλ αγξνθηεκάησλ θαη ηεο αζθαιηζκέλεο πεξηνρήο είλαη ην πςειφηεξν, 
απηφ εμεγείηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ επηδνηήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην 1995 γηα 
ηελ θάιπςε ησλ πεξηζζνηέξσλ θηλδχλσλ. Έθηνηε έρεη ππάξμεη κηα ζπλερήο αχμεζε 
ζε αζθαιηζκέλεο πεξηνρέο θάζε ρξφλν. ήκεξα ζρεδφλ ην 80% ηεο αζθαιηζκέλεο 
πεξηνρήο θαιχπηεηαη γηα ραιαδφπησζε ζαλ βαζηθή θάιπςε, αιιά επίζεο πεξίπνπ ην 
46% θαιχπηεηαη γηα αζθάιηζε απφδνζεο. 
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Ζ ζπλνιηθή πεξηνρή ε νπνία είλαη αζθαιηζκέλε ζηελ Ηζπαλία, ηελ Απζηξία θαη ηελ 
Ηηαιία, ηξεηο ρψξεο κε επηδνηήζεηο γηα  αζθάιηζε, είλαη αληίζηνηρα 6 εθαηνκκχξηα, 1 
εθαηνκκχξην θαη ζρεδφλ 1 εθαηνκκχξην εθηάξηα. Έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε 
φηη, κφλν ην 8% (ζρεδφλ 1 εθαηνκκχξην εθηάξηα) ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο είλαη 
αζθαιηζκέλν ζηελ Ηηαιία, ζε έλα ζχζηεκα κε ην πςειφηεξν επίπεδν επηδνηήζεσλ γηα 
αζθάιηζε. 
 
ηελ Κχπξν ε αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε έλα δεκφζην ζχζηεκα, 
έηζη θαίλεηαη λα είλαη 100%, αιιά δελ ππάξρεη αζθάιηζε δηαζέζηκε γηα δσηθφ 
θεθάιαην θαη νχηε ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 
ηελ Φηλιαλδία δελ ππάξρεη θαζφινπ εκπνξηθή αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ δηαζέζηκε, 
αιιά ζρεδφλ νιφθιεξε ε πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ ην δεκφζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο 
θαιιηεξγεηψλ. Γηα ηελ αζθάιηζε δσηθνχ θεθαιαίνπ, πεξίπνπ ην 30% θαιχπηεηαη κε 
έλα κνληέιν νκαδηθήο αζθάιηζεο. 
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Πίλαθαο Νν.6  Εήηεζε αγξνηηθήο & δσηθήο αζθάιηζεο: αγξνθηήκαηα, εθηάζεηο & δώα 
 

 
Υώξα θαη 
ύζηεκα 

Αζθάιηζεο 

 

 
 

Έηε 

Ηζρύνο 

 

Αξηζκόο 
Αγξνθηεκά

ησλ 
(αξηζκόο 

πκβνιαίσλ 

 

Αζθα/κέλα 
Αγξνθηήκαηα 

από ηα 

Αζθαιίζηκα 
Αγξνθηήκαηα 

(%) 

 

ύλνιν 
αζθαι/κέλσλ 

εθηάζεσλ 

(ha) 

 

Αζθα/κέλεο 
εθηάζεηο 
από ηηο 

Αζθαιίζηκεο 
Δθηάζεηο 

(%) 

Αζθα/λεο 

Δθηάζεηο 
από ην 
ζύλνιν 

ησλ 
αγξνηηθώλ 
εθηάζεσλ 

(%) 

 

 
Αξηζκόο 

Αζθα/λσλ 

Εώσλ 

 

Αζθα/λα 
δώα 

από ηα 

επηιεγκέλα 
δώα 
(%) 

Βέιγην ° 1993-04 - - - - - - - 

Βνπιγαξία♦ (
2
) 2000-05 - - 1.275.989 52 - 14.519.000 62 

Σζερία ♦ 2000-05 4.000 - 1.072.667 35 35 - 85 

Γαλία°♦ 2001-05 - 95 - - 82.5 - - 

Γεξκαλία°♦ 2000-05 - - 7.265.071 - 43 - - 

Δζζνλία ♦ 2005 - - 0% 0 0 7.136 6 

Ηξιαλδία ° - - - - - - - - 

Διιάδα 
Τπνρξεσηηθή 
ΔΛ.Γ.Α♦ 

 
- 

 
- 

 
(100) 

 
- 

 
(100) 

 
- 

 
- 

 
(100) 

Διιάδα 
Ηδησηηθή ♦♠ (

3
) 

 
2000-04 

 
987 

 
< 1 

 
5.300 

 
< 1 

 
- 

 
- 

 
- 

Ηζπαλία  ♣♦♠ (
3
) 2001-05 (477.354) - 5.849.598 - - 102.854.756 - 

Γαιιία ♣ 1996-04 60.000 15 3.507.186 (
6
) - - - - 

Ηηαιία ♣ (
5
) 2001-05 84.373 

(212.733) 

- 975.667 - 8 - - 

Κχπξνο  2005 (49.954) 100 112.173 100 - 0 0 

Λεηνλία °♦ 2000-05 54 < 1 - < 1 < 1 - < 1 

Ληζνπαλία °♦ 2004-05 2.062 - 9.000 < 1 < 1 164.647 < 1 

Λνπμεκβνχξγν♣ 2001-05 1.555 57 26.000 45 45 - - 

Οπγγαξία ♦ 1999-05 14.108 - - 52 30 - - 

Οιιαλδία (
4
) - - - - - - Σακείν Σακείν 

Απζηξία ♣♦ 2000-05 68.851 

(78.418) 

78 1.053.991 78 46 270.911 14 

Πνισλία°♦ - - 3(
1
) - 6.6 - - > 4 

Πνξηνγαιία 1998-03 77.954 40 298.329 22 22 - - 

Ρνπκαλία♦ 2005 43.000 1 812.109 - 12 141.360 (
7
) 8 

ινβελία♦ 2000-05 (65.992) - - 17 - - 16 

ινβαθία♦ 2000-04 - - - - - - - 

Φηλιαλδία ♦ 1996-05 20.600 30 - - - - - 

νπεδία 2005 - - 1.500.000 60  80.730.700 91 

Αγγιία°♦ - - - 370.000 - 6.9 1.280.000 2.6 

Κξναηία♦ 2000-04 (24.726) - - - 3 61.917 13 

Σνπξθία °♦ 1996-06 (192.390) - 439.200 - 1.8 - 0.3 

πκβνιηζκνί: 

° Αζθάιηζε ραιαδφπησζεο γηα θαιιηέξγεηεο ♦ Αζθάιηζε Εσηθήο παξαγσγήο 

• πλδπαζκέλε Αζθάιηζε (πηζαλά απιφο 
θίλδπλνο γηα θάπνηα είδε θαιιηεξγεηψλ) 

♠ Αζθάιηζε Ηρζπνηξνθείσλ/Γαζψλ 

♣ Αζθάιηζε Απφδνζεο (πηζαλά απιή ή 
ζπλδπαζκέλε γηα θάπνηα είδε θαιιηεξγεηψλ) 

- Με δηαζέζηκα 

(
1
) Μνλν θαιιηέξγεηεο. Ζ δσηθή παξαγσγή εμαηξείηαη. 

(
2
) Γελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ αγξνηηθή αζθάιηζε ζηελ Βνπιγαξία. Γη’απηφ φια ηα αλαθεξφκελα 

ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο ησλ κεγάισλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ ηεο ρψξαο απηήο. 
(
3
) ηα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο. ηνλ αξηζκφ 

ησλ δψσλ, φζνλ αθνξά ηελ Ηζπαλία, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αζθάιηζε πηελψλ. 
(
4
) Σα ζηνηρεία γηα ηελ Οιιαλδία αθνξνχλ ηελ αζθάιηζε ραιαδφπησζεο θαη ζεξκνθεπίσλ. Σα πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία δελ δφζεθαλ ηηο Δηαηξείεο γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ. 
(
5
) ηνηρεία γηα ηελ αζθάιηζε ηεο δσηθήο παξαγσγήο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ Ηηαιία δηφηη δελ επηδνηείηαη. 

Οη αζθαιηδφκελεο αμίεο θαη ηα αζθάιηζηξα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαιιηέξγεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο 
(
6
) Αθνξά κφλν ηνπο επηδνηνχκελνπο ηνκείο γηα ην έηνο 2005. 

(
7
) ηνηρεία κφλν γηα αγειάδεο. 

εκείσζε:  Όιεο νη αλαθεξφκελεο αμίεο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ – απφ ηα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Πεγή : JRC-Scientific & Technical Reports 2008 
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Έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο αζθαιηζκέλεο πεξηνρήο, κε 43% θαη πεξηζζφηεξα απφ 7 
εθαηνκκχξηα εθηάξηα, έρεη βξεζεί ζηε Γεξκαλία, αιιά δελ είλαη θαζφινπ δηαζέζηκε ε 
αζθάιηζε απφδνζεο. Έηζη ην επίπεδν δηείζδπζεο αλαθέξεηαη ζε αζθάιηζε κνλνχ 
θηλδχλνπ (ραιαδφπησζε). 
 
ηε νπεδία θαη ηελ Οπγγαξία ππάξρεη επίζεο έλα πςειφ επίπεδν δηείζδπζεο ηεο 
αγνξάο (60% θαη 52%), αιιά δελ ππάξρεη θαζφινπ αζθάιηζε απφδνζεο. 
Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη έιιεηςε ζηνηρείσλ, αθφκε θαη απφ άιιεο ρψξεο 
φπσο ε Διιάδα ή ε Γαιιία, φπνπ ππάξρεη επηδφηεζε γηα αζθάιηζε. 
 
Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην ή ηηο ππνρξεψζεηο, ζε αθξηβείο 
αμίεο θαη ζε πνζνζηφ επί ηεο αζθαιίζηκεο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο 
παξαγσγήο. Γεληθά πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, πνιιά ζηνηρεία ιείπνπλ θαη έηζη είλαη 
δχζθνιε ε ζχγθξηζε, ηδηαίηεξα δε ζηνλ ηνκέα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.   
 
ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία θαη αθνξνχλ ηελ 
παξαγσγή βννεηδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 
(ηρζπνθαιιηέξγεηεο). 
Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ην 98% ησλ ηδησηηθψο αζθαιηδνκέλσλ θεθαιαίσλ δσηθήο 
παξαγσγήο αθνξά πδαηνθαιιηέξγεηεο (ηρζπνθαιιηέξγεηεο) νη νπνίεο απνηεινχλ ην 
93% ηεο ζπλνιηθήο αζθαιηδφκελεο δσηθήο παξαγσγήο.  Ζ ζπλνιηθή αζθαιηδφκελε 
παξαγσγή – εμαηξνπκέλεο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο – ζα ήηαλ 21.7 εθαηνκκχξηα Δπξψ 
αληί γηα 307 εθαηνκκχξηα Δπξψ.  
 
Γηα ηελ Ηζπαλία, ε ζρεηηθή πιεξνθνξία αθνξά κφλν ην έηνο 2005 θαη ε 
πδαηνθαιιηέξγεηα γηα ην έηνο απηφ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ κηθξφηεξν 0,5% - 
πεξίπνπ ην ίδην κε ην πνζνζηφ ηεο αζθάιηζεο δαζψλ.  
 
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, δελ κπνξνχκε λα κελ επηζεκάλνπκε ηελ ηάζε 
κείσζεο ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. Οη 
αζθαιηδφκελεο αμίεο γηα θαιιηέξγεηεο έρεη κεησζεί απφ ην 2000 έσο ην 2005, κε 
ζπλερή ηξφπν, απφ 23 εθαηνκκχξηα Δπξψ ζε 15 εθαηνκκχξηα Δπξψ θαη ζην δσηθφ 
θεθάιαην απφ 18 εθαηνκκχξηα Δπξψ ζε 5 εθαηνκκχξηα Δπξψ. 
 
Οη πςειφηεξεο αζθαιηδφκελεο αμίεο παξαγσγήο εκθαλίδνληαη ζηελ Γαιιία (12 δηο 
Δπξψ), ζηελ Γεξκαλία (11 δηο Δπξψ), ζηελ Ηζπαλία (6 δηο Δπξψ), ζηελ Ηηαιία (3.5 δηο 
Δπξψ) θαη ζηελ Απζηξία (πεξίπνπ 2 δηο Δπξψ). 
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Πίλαθαο Νν.7 Εήηεζε γηα αζθάιηζε θαιιηεξγεηώλ & δσηθήο παξαγσγήο: αζθαιηδόκελεο αμίεο 

 
 

Υώξα θαη 
Αζθαιηζηηθό 

ύζηεκα 

 
 

Γηαζέζηκα 
Έηε 

 
 

Αζθαιηδόκελεο 
Αμίεο 

Καιιηεξγεηώλ 
(€ 000.000) 

 
Αζθαιηδόκελεο 

Αμίεο 
Εσηθήο παξαγσγήο 

(€ 000.000) 

Αζθαιηδόκελε 
Αμία παξαγσγήο 
Καιιηέξγεηεο + 

Εσηθή παξαγσγή 
(€ 000.000) 

 
ύλνιν 

Αζθαιηδνκέλσλ 
Αμηώλ ηεο 

Αζθαιίζηκεο 
Παξαγσγήο 

(%) 

 
ύλνιν 

Αζθαιηδνκέλσλ 
Αμηώλ επί 

ηεο ζπλνιηθήο 
παξαγσγήο 

(%) 

Βέιγην ˚ 1993-04 - - - - - 

Βνπιγαξία ♦ (
2
) 2000-05 111.8 151.3 263.1 20,4 9 

Σζερία ♦ - 708 1.062 1.770 - - 

Γαλία ˚♦ - - - - - - 

Γεξκαλία ˚♦ 2000-05 11.293 - - - - 

Δζζνλία ♦ 2005 0 - - - - 

Διιάδα ΔΛ.Γ.Α ♦ - - - - - - 

Διιάδα Ηδησηηθόο 
Σνκέαο ♦♠ (

3
) 

2000-04 15 292 307   

Ηζπαλία ♣♦♠ (
3
) 2001-05 5.659 (

6
) 4.096 (

6
) 9.033   

Γαιιία ♣ 1996-2004 12.149 - - - - 

Ηηαιία ♣ (
5
) 2001-05 3.636 - 3.636- 20 12.6 

Κύπξνο  2001-05 120.8 0 120.8 - - 

Λεηνλία ˚♦ 2000-05 - - - < 1 <1 

Ληζνπαλία ˚♦ 2004-05 3 22.6 25.6 - - 

Λνπμεκβνύξγν ♣ 2001-05 56 - - - - 

Οπγγαξία ♦ - - - - - - 

Οιιαλδία ˚ 
(4)

 - - - - - - 

Απζηξία ♣♦ 2000-05 1.739 (
7
) 267 2.006 79 (

6
) - 

Πνισλία ˚♦ - - - - - 5.5 (
1
) 

Πνξηνγαιία  1998-2003 561 - 561 14 14 

Ρνπκαλία ♦ 2005 258.5 - 25.5 - 6 

ινβελία ♦ 2000-05 59.9 64.8 124.7 16 - 

ινβαθία ♦ 2000-04 - - - - - 

Φηλιαλδία ♦ 1996-2005 - - - - - 

νπεδία ♦ 2005 - - - - - 

Αγγιία ˚♦ - 198 1.130 1.328 - - 

Κξναηία ♦ 2000-04 179 - - - - 

Σνπξθία ˚♦ 2004 371.8 (
7
) - - - - 
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πκβνιηζκνί 

° Αζθάιηζε ραιαδηνχ γηα θαιιηέξγεηεο ♦ Αζθάιηζε Εσηθήο παξαγσγήο 

• πλδπαζκέλε Αζθάιηζε (πηζαλά απιφο θίλδπλνο γηα 
θάπνηα είδε θαιιηεξγεηψλ) 

♠ Αζθάιηζε Ηρζπνηξνθείσλ/Γαζψλ 

♣ Αζθάιηζε Απφδνζεο (πηζαλά απιή ή ζπλδπαζκέλε γηα 
θάπνηα είδε θαιιηεξγεηψλ) 

- Με δηαζέζηκα 

 
(
1
) Μνλν θαιιηέξγεηεο. Ζ δσηθή παξαγσγή εμαηξείηαη. 

(
2
) Γελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ αγξνηηθή αζθάιηζε ζηελ Βνπιγαξία. Γη’απηφ φια ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία 

βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο ησλ κεγάισλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ ηεο ρψξαο απηήο. 
(
3
) ηα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο. ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ, φζνλ 

αθνξά ηελ Ηζπαλία, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αζθάιηζε πηελψλ. 
(
4
) Σα ζηνηρεία γηα ηελ Οιιαλδία αθνξνχλ ηελ αζθάιηζε ραιαδηνχ θαη ζεξκνθεπίσλ. Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δελ δφζεθαλ ηηο 

Δηαηξείεο γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ. 
(
5
) ηνηρεία γηα ηελ αζθάιηζε ηεο δσηθήο παξαγσγήο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ Ηηαιία δηφηη δελ επηδνηείηαη. Οη αζθαιηδφκελεο 

αμίεο θαη ηα αζθάιηζηξα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαιιηέξγεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο 
(
6
) Αθνξά κφλν ην έηνο 2005. 

(
7
) Γελ πεξηιακβάλνληαη ζεξκνθήπηα. 

 
εκείσζε:  Όιεο νη αλαθεξφκελεο αμίεο είλαη ν κέζνο φξνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ – απφ ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία. 
 
Πεγή: JRC-Scientific and Technical Reports 
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Αζθάιηζε δσηθνύ θεθαιαίνπ θαη δηείζδπζε αγνξάο 
ηελ Οιιαλδία, ε χπαξμε ππνρξεσηηθνχ ηακείνπ δσνηξφθσλ, εκπνδίδεη ηελ 
αλάπηπμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ Γηα ηελ Ηηαιία θαη ηελ Γαιιία, ηα 
ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιηζε δψσλ θαη δσηθήο παξαγσγήο δελ είλαη δηαζέζηκα, δηφηη 
απηφο ν ηχπνο αζθάιηζεο δελ επηδνηείηαη.  Παξφια απηά, ε δήηεζε αζθάιηζεο 
δσηθνχ θεθαιαίνπ γη’απηέο ηηο ρψξεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ Αγγιία, θαίλεηαη λα 
είλαη αξθεηά ππνιεηκκαηηθή. 
 
ηελ Διιάδα, ε αζθάιηζε δσηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά πξναηξεηηθή 
γηα ηνπο ρνίξνπο θαη ηα πνπιεξηθά. Ζ αζθάιηζε ησλ ρνίξσλ θαη ησλ πνπιεξηθψλ 
πξνζθέξεηαη, επίζεο, απφ ηνλ θξαηηθφ νξγαληζκφ ΔΛ.Γ.Α. 
 
ηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο, ν αξηζκφο ησλ δψσλ ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο θαη 
εθείλσλ ηεο αζθάιηζεο πνπιεξηθψλ, ε νπνία πξνζθέξζεθε ην 2004 θαη ην 2005. Αλ 
αγλνήζνπκε ηελ αζθάιηζε πνπιεξηθψλ, ν κέζνο φξνο ησλ αζθαιηδφκελσλ δψσλ γηα 
ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζα κεησλφηαλ απφ 102.850.000 ζε 3.800.000. Σα ζηνηρεία, 
ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ, ζα είραλ πεξηζζφηεξν λφεκα αλ εθαξκνδφηαλ 
ζπληειεζηήο ηζνδπλακίαο ζε δηαθνξεηηθά είδε, έηζη ψζηε, φια λα εθθξαζηνχλ ζε 
κεγάιεο κνλάδεο δσηθνχ θεθαιαίνπ (UGBs-unités gros bétail = large livestock unit), ή 
ζε ζηαζεξέο κνλάδεο δσηθνχ θεθαιαίνπ (LSUs – livestock standard units). 
 

 
5.5.2. Σηνηρεία Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αζθαιίζεσλ (ΔΔΑ) γηα ηηο 

αζθαιηδόκελεο αμίεο 
 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αζθαιίζεσλ (CEA-European Committee of Insurance) 
πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ χπαξμε ηνπ αηηήκαηνο απφ ην ηκήκα Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο, λα έρεη κία πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαζεζηψηνο Αγξνηηθήο 
Αζθάιηζεο ζηελ Δπξψπε. Ζ Γξακκαηεία ζην Παξίζη πήξε ηελ πξσηνβνπιία, ηνλ 
Γεθέκβξην ηνπ 2005, λα ζηείιεη έλα ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηα κέιε ηεο (Δζληθή 
Έλσζε Αζθαιηζηψλ). Έιαβε απαληήζεηο απφ ηελ Απζηξία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Γαιιία, 
ηελ Ηηαιία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Πνισλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Διβεηία. Ζ 
πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ππνδεηθλχεη φηη είλαη, κε γεληθνχο φξνπο, 
ππεξβνιηθά γεληθέο θαη εηδηθψο αλεπαξθείο.  
 
Ζ Δπηηξνπή Αζθάιηζεο Αγξνηηθψλ Κηλδχλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
Αζθαιίζεσλ έρεη παξάζρεη έλα έγγξαθν κε ζέκα «Δπξσπατθφ χζηεκα Αγξνηηθψλ 
Κηλδχλσλ» (CEA, 2005a), ην νπνίν αλαθέξεη πεξηιεπηηθά ηηο απαληήζεηο ησλ Μειψλ 
ηεο ζε έλα άιιν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δξνκνινγήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ην 
2004. Ζ παξαθάησ αλάιπζε θαη νη Πίλαθεο βαζίδνληαη ζ’απηφ ην έγγξαθν. 
 
Οη Πίλαθεο 8 θαη 9 αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αζθαιηδφκελεο αμίεο. Σα 
παξερφκελα ζηνηρεία είλαη αηειή γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά νη 
απαξηζκνχκελεο ελλέα ρψξεο ζηνλ Πίλαθα 8 ινγίδνπλ ην 81% ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο 
παξαγσγήο θαιιηεξγεηψλ ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξψπεο. 
 
Σν ζηνηρείν «ζπλνιηθή αμία παξαγσγήο (Eurostat) 2004», αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο 
ηηκέο ηεο παξαγσγήο θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο. Απηή ε πιεξνθνξία 
ζπιιέρζεθε ψζηε λα παξαζρεζνχλ ζηνηρεία γηα ηα κέηξα δηείζδπζεο ηεο αγνξάο. 
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Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη, ην πνζνζηφ ηεο αζθαιηδφκελεο αμίαο παξαγσγήο, αλ 
ην εμεηάζνπκε απνκνλσκέλα, δελ ζεσξείηαη δείθηεο ηεο αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο, δηφηη εμαξηάηαη, απφ ηελ χπαξμε ηεο αζθάιηζεο κνλνχ θηλδχλνπ ή επίζεο 
ζπλδπαζκέλεο αζθάιηζεο. 
 
Ζ «αζθαιίζηκε αμία παξαγσγήο» (CEA) είλαη ζηνηρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΔΔΑ 
2004, θαη ζ’απηφ ηα Μέιε ηεο πξνζπαζνχλ λα ππνινγίζνπλ ηελ αζθαιίζηκε αμία 
παξαγσγήο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Κνηηάδνληαο ην πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο αμίαο 
αζθαιίζηκεο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή αμία παξαγσγήο, θαίλεηαη φηη 
γχξσ ζην 60% κε 70% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο παξαγσγήο είλαη έλα ξεαιηζηηθφ 
πνζνζηφ ηεο αζθαιίζηκεο αμίαο παξαγσγήο ζηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ θαιά 
αλεπηπγκέλν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.  Δίλαη εθπιεθηηθφ φηη, ην πνζνζηφ ηεο 
αζθαιίζηκεο αμίαο παξαγσγήο ζηελ Γαιιία είλαη κφλν 33%. Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα 
ηνλ ρακειφ απηφ δείθηε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε χπαξμε ηακείνπ θαηαζηξνθψλ, ην 
νπνίν κπνξεί λα κεηψλεη ηελ πξνζθνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. ε αληίζεζε, 
αλ ζπγθξίλνπκε απηφ ην πςειφ επίπεδν δηείζδπζεο  - ηνπ 60% κε 70% - κε ηελ 
βειηίσζε ηεο αζθάιηζεο ζηελ Ηζπαλία, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπνπ ε αζθάιηζε 
πξνζθέξζεθε, πξαθηηθά, γηα φια ηα πξντφληα θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, 
θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πςειή. Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα ην 72% ζηελ Ηζπαλία ζα 
κπνξνχζε λα είλαη νη δηαθνξέο ζηελ ινγηζηηθή ησλ αμηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αμία 
παξαγσγήο ηνπ Eurostat, ελψ ιακβάλεηαη ππφςε ην ειαηφιαδν ινγηζηηθνπνηείηαη ε 
αμία ηεο ειηάο (θαξπφο), ε νπνία είλαη πνιχ πην ρακειή. Έλα άιιν παξάδεηγκα 
απηψλ ησλ αζπκθσληψλ ζα δνχκε ζηελ Οιιαλδία, φπνπ ε αζθαιίζηκε αμία 
παξαγσγήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ αμία νιηθήο παξαγσγήο. 
 

Πίλαθαο Νν.8 ηνηρεία ΔΔΑ : αμία παξαγσγήο & αζθάιηζε (θαιιηέξγεηεο) 

 
 

Υώξα  

 
ύλνιν 
Αμίαο 

Παξαγσγήο 

 
Αμία 

Αζθαιίζηκεο 

Παξαγσγήο 
(€ 000.000) 

Παξνύζα 
Αμία 

Αζθα/κελεο 

Παξαγσγήο 
(€ 000.000) 

ύλνιν 
Αμίαο 

Αζθαιίζηκεο 

Παξαγσγήο 
(Eurostat) 

(%) 

 
Παξνύζα 

Αμία 

Αζθα/κελεο 
Παξαγσγήο 

(%) 

Παξνύζα 
Αμία 

Αζθα/κελεο 

Παξαγσγήο  
(Eurostat) 

(%) 

Απζηξία (
1
) 2.639 1.700 1.739 80 83 66 

Γαλία 3.277 2.613 2.613 81 100 81 

Γαιιία (
1
) 36.508- 12.000 9.477 33 79 26 

Γεξκαλία 22.848 16.742 11.120 73 66 49 

Διιάδα (
1
) 8.378 6.317 6.317 75 100 75 

Ηηαιία (
1
) 29.405 27.333 3.384 93 12 12 

Οιιαλδία 9.915 10.677 1.736 108 16 18 

Πνξηνγαιία 
(
1
) 

3.964 1.178 634 30 54 16 

Ηζπαλία (
1
) 28.403 30.238 5.310 72 26 19 

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

(
1
) Υψξεο κε ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε ή αζθάιηζε απφδνζεο. 
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Πίλαθαο Νν.9 ηνηρεία ΔΔΑ :  αμία παξαγσγήο & αζθάιηζε (δσηθή παξαγσγή) 
 

 
 

Υώξα  

ύλνιν 
Αμίαο 

Παξαγσγήο 
(Eurostat) 

2004 

(€ 000.000) 

Αμία 
Αζθαιίζηκεο 

Παξαγσγήο 
(CEA) 

(€ 000.000) 

Παξνύζα 
Αμία 

Αζθα/κελεο 
Παξαγσγήο 
(€ 000.000) 

ύλνιν 
Αμίαο 

Αζθαιίζηκεο 
Παξαγσγήο 
(Eurostat) 

(%) 

 
Παξνύζα 

Αμία 
Αζθα/κελεο 
Παξαγσγήο 

(%) 

Παξνύζα 
Αμία 

Αζθα/κελεο 
Παξαγσγήο  
(Eurostat) 

(%) 

Απζηξία  2.614 1.100 267 42 24 10 

Γαλία 4.880 10.451 10.451 214 100 214 

Γαιιία  23.903 8.000 633 33 8 3 

Γεξκαλία 19.784 6.094 8.993 31 148 45 

Διιάδα 2.877 2.007 2.007 70 100 70 

Ννξβεγία 1.683 279 278 17 100 17 

Ηζπαλία  13.871 4.427 9970 32 23 7 

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ (Πίλαθαο Νν.9) ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαλία ε ζπλνιηθή 
αμία παξαγσγήο είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ ηελ αζθαιίζηκε αμία. Απηφ ρξεηάδεηαη 
λα δηεπθξηληζηεί, θπξίσο γηα ην δσηθφ θεθάιαην ζηελ Γεξκαλία, φπνπ ε απφθιηζε δελ 
είλαη θαηψηεξε. Σα πνζνζηά άλσ ηνπ 100% είλαη βέβαηα κία ζπλέπεηα ηεο απφθιηζεο 
ησλ αξηζκψλ ηεο αμίαο παξαγσγήο, ηεο αζθαιίζηκεο παξαγσγήο θαη ηεο, θαηά ηελ 
πεξίνδν απηή, αζθαιηζκέλεο αμίαο παξαγσγήο. Ο ιφγνο κπνξεί λα είλαη νη 
δηαθνξεηηθέο βάζεηο ηηκήο αλά πξντφλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Μία άιιε εμήγεζε 
ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη, ε ίδηα αμία παξαγσγήο κπνξεί λα αζθαιηζηεί 
κέζσ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ζρεκάησλ (θαηά δηαθφξσλ κεκνλσκέλσλ θηλδχλσλ). 
Θα πξέπεη επίζεο λα επαιεζεπζεί ην γηαηί ζηελ Γαλία νη αζθαιηζκέλεο αμίεο ηζνχληαη 
κε ηηο αζθαιίζηκεο αμίεο. ε αληίζεζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, απηφ εμεγείηαη 
δηφηη ην Διιεληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο αγξφηεο. 
 
 

5.5.3. Πνζόλ Αζθαιίζηξνπ, επηδνηήζεηο & απνδεκηώζεηο 
 
ηνλ Πίλαθα 10 επηρεηξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα 
ελεκεξσηηθά δειηία. Οη πξψηεο ηέζζεξηο ζηήιεο δείρλνπλ ηνπο θχξηνπο ηχπνπο ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζρεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε ρψξα, φπσο απηέο 
εκθαλίζηεθαλ πξηλ ζηνλ Πίλαθα 3. Μεηά, εκθαλίδεηαη ε αζθαιηζκέλε έθηαζε θαη ε 
δηείζδπζε ηεο αγνξάο ζε θάζε ρψξα, πνπ ήδε ζρνιηάζηεθε πξνεγνχκελα. Οη 
ηειεπηαίεο ζηήιεο αζρνινχληαη κε ηα αζθάιηζηξα, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηηο 
επηδνηήζεηο. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη θαη λα εμεγήζεη 
ηηο δηαθνξέο ζηα λνχκεξα, πνπ θάπνηεο θνξέο ζεκεηψλνληαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηα 
ζπζηήκαηα αζθάιηζεο. 
 
Πξψηα κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζην φηη, ζηελ Δπξψπε δελ είλαη δηαζέζηκε ε 
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε απφδνζεο ρσξίο ηελ Γεκφζηα ππνζηήξημε. Φαίλεηαη φηη γηα 
ηνπο κε-ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ην ραιάδη, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξνζθέξεη 
θαηάιιεια αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα, αιιά γηα ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ 
πξνζθέξνπλ κία επξεία θάιπςε ζηελ αζθάιηζε απφδνζεο, δελ ππάξρεη απεπζείαο 
ζρέζε κεηαμχ ηεο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο.  
  
ηηο ρψξεο φπνπ δελ ππάξρεη επηδφηεζε, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ παξέρνπλ 
εθηεηακέλε θάιπςε. Σν πνζνζηφ ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ ηα Κξάηε Μέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ επηδφηεζε ησλ αζθαιίζηξσλ, θπκαίλεηαη αλάινγα κε 
ηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο λα πξνσζήζεη θάπνην ηδηαίηεξν ηχπν θάιπςεο.  
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Αλ εμεηάζνπκε ηα αζθάιηζηξα πνπ εκθαλίδνληαη, σο πνζνζηφ ηεο αζθαιηδφκελεο 
αμίαο, ζηνλ Πίλαθα 10, ζα δνχκε πνιχ δηαθνξεηηθά επίπεδα, απφ έλα ρακειφ γχξσ 
ζην 1.5% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ζηελ Σζερία, ηελ Διιάδα θαη ηελ 
Γαιιία, κέρξη ην πςειφηεξν επίπεδν γχξσ ζην 6 κε 7% ζηελ Κχπξν, ηελ Ηηαιία, ηελ 
Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Πξψηα ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, απηά ηα 
πνζνζηά είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, εθθξαδφκελν σο πνζνζηφ, ηεο  
εζληθήο ζπλνιηθήο αζθαιηδφκελεο αμίαο ζε θαιιηέξγεηεο ή δσηθή παξαγσγή θαη έηζη 
δελ απνηεινχλ πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ ζε επίπεδν θηλδχλνπ. Λεπηνκεξέζηεξα 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 5.6 
«Σερληθέο πηπρέο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζε επίπεδν πξντφληνο», φπνπ δίλνληαη 
κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηηθά ζρήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
Γίλνληαη γηα μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο, δηφηη ην κέγεζνο ησλ πνζνζηψλ αζθαιίζηξνπ 
είλαη αλάινγν κε ηνλ ηχπν αζθάιηζεο (θαιππηφκελνη θίλδπλνη, θαιππηφκελα είδε 
θαιιηεξγεηψλ θαη άιινπο ηερληθνχο φξνπο). 
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Πίλαθαο Νν 10 Πεξίιεςε ζηνηρείσλ παξαζρεζέλησλ από ηα ελεκεξσηηθά δειηία 

 
Υώξα 

Αζθάιηζε 
Μνλνύ 

Κηλδύλνπ 

 
πλδπαζκέλε 

Αζθάιηζε 

 
Αζθάιηζε 
Απόδνζεο 

Γηείζδπζε 
Αγνξάο  

(%) 

Αζθαιηζκέλε 
Πεξηνρή 

(1 000 εθη) 

 
Αζθάιηζηξα  

€ 000.000 

Αζθάιηζηξα/ 
Αζθαι/λεο 

Αμίεο 
(%) 

Μέζνο 
Όξνο 

Απνδεκηώζεσλ
€ 000.000 

Γείθηεο 
Εεκηώλ 

(%) 

Δπηδόηεζε 
Αζθαιίζεσλ 
€ 000.000/% 

Βέιγην Η - - α.ζ. α.ζ. 49.0 α.ζ. α.ζ. 65 (
1
) 0 

Βνπιγαξία Η Η - 52 1.276 6.6 4,8 4.5 65 0 

Σζερία ΗΜΔ ΗΜΔ - 3,5 1.074 32.0 1,8 24.0 73 7/30 

Γαλία Η - - α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. 0 

Γεξκαλία Η - - 43 7.265 129.2 1,2 104.5 83 0 

Δζζνλία Η (
2
) - - < 1 α.ζ. 0.1 α.ζ. α.ζ. α.ζ. 0 

Ηξιαλδία Η - - α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. 0 

 
Διιάδα 

 
Η 

ΓΤΜΔ + 
ΓΜΔ + 

Γ 

 
- 

 
(100) 

 
α.ζ. 

 
α.ζ. 

 
2,5-3 

 
218.0 

 
α.ζ. 

 
α.ζ. 

Ηζπαλία ΗΜΔ ΗΜΔ ΗΜΔ 26 5.850 564.7 6,3 388.3 69 232/41 

Γαιιία Η Η ΗΜΔ α.ζ. 3.507 211.0 1,7 α.ζ. α.ζ. 5/2,4 

Ηηαιία ΗΜΔ ΗΜΔ ΗΜΔ 8 976 271.2 7,4 166.2 63 180/67 

Κύπξνο ΓΤΜΔ ΓΤΜΔ - (100) 112 8.7 7,2 4.5 95 4.4/50 

Λεηνλία ΗΜΔ - - < 1 α.ζ. 0.1 α.ζ. α.ζ. α.ζ. 0.05/50 

Ληζνπαλία ΗΜΔ - - 1 9 1.1 4,3 1.1 100 0.55/50 

Λνπμεκβνύξγν ΗΜΔ ΗΜΔ ΗΜΔ 45 26 1.3 2,3 1 86 0.65/50 

Οπγγαξία Η Η - 52 α.ζ. 43.5 α.ζ. 30.7 74 0 

Οιιαλδία Η - - α.ζ. α.ζ. 75.0 α.ζ. 30.7 41 0 

Απζηξία ΗΜΔ ΗΜΔ ΗΜΔ 78 1.054 52.0 2,6 32.0 72 24/46 

Πνισλία Η(Δ#) - - 7 α.ζ. 9.9 α.ζ. 6.3 64 0 

Πνξηνγαιία ΗΜΔ ΗΜΔ - 22 298 46.9 8,4 30.2 60 32/68 

Ρνπκαλία ΗΜΔ ΗΜΔ - 12 812 14.0 α.ζ. 4.4 32 7/50 

ινβελία ΗΜΔ(
3
) Η - 17 α.ζ. 9.5 7,6 13.8 148 4.3/45 

ινβαθία ΗΜΔ ΗΜΔ - α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. -/50 

Φηλιαλδία Η (
2
) Η (

2
) - < 1 α.ζ. 1.8 α.ζ. 1.1 67 0 

νπεδία Η Η - 69 1.500 α.ζ. α.ζ. α.ζ. α.ζ. 0 

Αγγιία Η - - 7 370 11.1 0,8 α.ζ. α.ζ. 0 

ΣΥΝΟΛΟ     1.537   1.061  497 

(Κξναηία) ΗΜΔ ΗΜΔ - 3 α.ζ. 12.6 4,1 11.5 91 2.6/25 

(Σνπξθία) ΗΜΔ ΗΜΔ ΗΜΔ 1.8 439 20 α.ζ. 16 67 α.ζ./50 

 πκβνιηζκνί 

Δ Δπηδνηνχκελε ΓΤΜΔ Γεκφζηα ππνρξεσηηθή κεξηθψο επηδνηνχκελε 
Η Ηδησηηθή κε επηδνηνχκελε ΓΓ Γεκφζηα Γσξεάλ 

ΗΜΔ Ηδησηηθή κεξηθψο επηδνηνχκελε # Πηινηηθφ πξφγξακκα 
Γ Γεκφζηα κε επηδνηνχκελε - Γελ ππάξρεη 

ΓΜΔ Γεκφζηα κεξηθψο επηδνηνχκελε α.ζ. Άλεπ ζηνηρείσλ 
         Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 
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Δθ δεπηέξνπ, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίζνπκε φηη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Διιεληθνχ 
Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ ΔΛ.Γ.Α., δελ αθνινπζνχλ ηνλ αλαινγηζηηθφ 
θαλφλα αζθαιίζηξσλ, δελ ππνινγίδνληαη επί ηε βάζεη ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο γηα ηα 
θαιππηφκελα γεγνλφηα. Οη ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., είλαη ίδηνη 
γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο (ή ην δσηθφ θεθάιαην) ζε φιε ηελ ρψξα, θαη έηζη δελ ηνπο 
ιακβάλνπκε ππφςε ζε πεξαηηέξσ Δπξσπατθά ζελάξηα. 
 
 
Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιίζηξσλ, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 
φηη ην 1.7% ηεο Γαιιίαο αθνξά κφλνλ αζθάιηζε ραιαδφπησζεο θαη  αλεκνζχειιαο, 
θαη δελ επηδνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ Αζθάιηζε Γηαθφξσλ Κηλδχλσλ δελ 
πεξηιακβάλεηαη, δηφηη μεθίλεζε ην 2005, θαη έηζη εμεγείηαη ην ρακειφ πνζνζηφ 
αζθαιίζηξνπ. Οη πςειέο αμίεο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία εμεγνχληαη,  θπξίσο, ιφγσ 
ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ, εθηφο απφ ην απνηέιεζκα, 
ησλ ελ δπλάκεη,  πςεινηέξσλ θηλδχλσλ ζηηο ρψξεο απηέο. 
 
 
ηνλ ηνκέα ηδησηηθψλ αζθαιίζεσλ ηεο Διιάδαο, ην 89% ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ην 
80% ησλ απνδεκηψζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Ζ Διιεληθή ηδησηηθή 
αζθάιηζε έρεη ηφζν ρακειά πνζνζηά αζθαιίζηξνπ ιφγσ ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ 
αζθάιηζεο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Σα πνζνζηά γηα ηελ αζθάιηζε απηή είλαη 
πεξίπνπ 1.6%, ελψ ηα ινηπά πνζνζηά, θαηά κέζν φξν, είλαη 2.5%, παξφκνηα κε ηα 
πνζνζηά  αζθαιίζηξνπ ηεο Απζηξίαο. Ο ρακειφο θίλδπλνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 
ειαηηψλεη ην πνζνζηφ ησλ απνδεκηψζεσλ επί ηεο αζθαιηδφκελεο αμίαο απφ 1.9% 
ζην 0.7%. Σέινο, ν ζπληειεζηήο δεκηψλ, αλ δελ είρακε ζπκπεξηιάβεη ηηο 
πδαηνθαιιηέξγεηεο, ζα ήηαλ 60% αληί ηνπ 38%.  
 
 

Οη ζπληειεζηέο δεκηψλ ζηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα, εθθξάδνπλ ηελ αλαινγία κεηαμχ ησλ 
απνδεκηψζεσλ γηα κία ζεηξά εηψλ θαη ησλ πιεξσζέλησλ αζθαιίζηξσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν απηή. Λφγσ ηνπ φηη δελ αλαθεξφκαζηε ζε εηήζην ζπληειεζηή δεκηψλ, αιιά 
ζε έλα καθξνπξφζεζκν κέζν φξν, γηα έλα αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα  «αλαινγηζηηθά 
ζσζηφ», νη ζπληειεζηέο δεκηψλ ζα έπξεπε λα είλαη ρακειφηεξνη απφ 1, έηζη ψζηε ηα 
αζθάιηζηξα λα ήηαλ κεγαιχηεξα ησλ απνδεκηψζεσλ ζε έλα πνζφ ηθαλφ λα θαιχςεη 
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα έμνδα αληαζθάιηζεο θαη ηα έμνδα δηαθαλνληζκνχ δεκηψλ. 
 
 
Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη, ν κέζνο φξνο ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ 
ζπληειεζηψλ δεκίαο, δελ έρεη ππνινγηζηεί  γηα ηα ηειεπηαία ηξία έηε αιιά, θπξίσο, γηα 
ηα έηε 2000–2005 πνπ είλαη ηα κφλα δηαζέζηκα, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ζηνηρεία 
είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθά ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ.  Ωζηφζν, ηα δηαζέζηκα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δεδνκέλσλ δηαθέξνπλ, 
απφ ρψξα ζε ρψξα, κε απνηέιεζκα νη δείθηεο απηνί λα κελ είλαη θαηάιιεινη πξνο 
ζχγθξηζε 
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ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ν κέζνο 
φξνο ηνπ ζπληειεζηή δεκίαο είλαη κεηαμχ 0.60 θαη 0.75.  Ο πςειφηεξνο 
ζπληειεζηήο δεκίαο παξαηεξείηαη ζηελ ινβελία κε 1.48 (απφ ην 2000-2005), 
αθνινπζεί ε Ληζνπαλία κε 1. Ζ Γεξκαλία θαη ην Λνπμεκβνχξγν έρνπλ, επίζεο, 
πςειφ ζπληειεζηή δεκίαο, άλσ ηνπ 0.8. 
 
 

5.5.4 Σηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αζθαιίζεσλ γηα ηα πνζά 
αζθαιίζηξσλ 

 
ηνλ Πίλαθα 11, πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο Αζθαιίζεσλ, ζρεηηθά κε ηα αζθάιηζηξα γηα ηελ αζθάιηζε 
θαιιηεξγεηψλ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ. Οη πξψηεο ζηήιεο δείρλνπλ ηα πνζά 
αζθαιίζηξσλ γηα ην έηνο 2004 θαη νη δεχηεξεο ζηήιεο ην κέζν φξν πνζνζηνχ 
αζθαιίζηξνπ, πνπ είλαη ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ εθθξαδφκελν ζε πνζνζηφ επί 
ηεο αζθαιηδφκελεο αμίαο. Σν ζπλνιηθφ πνζφλ αζθαιίζηξσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
ΔΔΑ, (1.395 εθαηνκκχξηα Δπξψ) αληηζηνηρεί ιίγν σο πνιχ, ζην πνζφ 
αζθαιίζηξσλ ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ (πεξίπνπ 1.500 εθαηνκκχξηα Δπξψ), αλ 
ιάβνπκε ππφςε  φκσο φηη ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΑ δελ αληηζηνηρνχλ θαη ζηα 27 Κξάηε 
Μέιε ηεο ΔΔ, θαη φηη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Αζθάιηζεο ζηελ 
Διιάδα, απφ ηνλ νπνίν δελ έρνπλ δνζεί ζηνηρεία. 
 

Αλ ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ απφ ηα ελεκεξσηηθά δειηία (Πίλαθαο 
10), κε απηά ηεο ΔΔΑ (Πίλαθαο 11) βιέπνπκε φηη ε ηάμε κεγέζνπο είλαη ζε ζπλνρή.  
Σα πνζνζηά απηά είλαη,  θαη ζηηο δχν βάζεηο δεδνκέλσλ, πεξίπνπ ζην 1% γηα ηε 
Γεξκαλία, ζην 2% γηα ηε Γαιιία, ζην  3% γηα ηελ Απζηξία, θαη ζε κία άιιε ηάμε 
κεγέζνπο, γχξσ ζην 6% γηα ηελ Ηζπαλία θαη 7.5-8% ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ 
Ηηαιία. ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ ηεο ΔΔΑ, είλαη ζρεηηθά ρακειφ 
(1.4%), πηζαλά δηφηη αληηζηνηρεί κφλν ζηνλ ηνκέα Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, ελψ ε 
Γεκφζηα Αζθάιηζε εηζπξάηηεη έλα αζθάιηζηξν θνληά ζην 3% γηα κηα πην 
ζπλδπαζκέλε θάιπςε θηλδχλσλ.  
 
χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ΔΔΑ, ην πνζνζηφ αζθάιηζεο ζηε Γαλία, ηε  
Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία είλαη πνιχ ρακειφ.  Πηζαλνί ιφγνη γηα ην ρακειφ 
πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ κπνξεί λα είλαη,  θπξίσο, ε χπαξμε ηεο αζθάιηζεο κνλνχ 
θηλδχλνπ,  ή επίζεο φηη δελ είλαη αζθαιίδεηαη κεγάινο αξηζκφο πςειψλ θηλδχλσλ ή 
επαίζζεησλ θαιιηεξγεηψλ, θαη φηη νη επαίζζεηεο θαιιηέξγεηεο (ιαραληθά), ζηηο 
βνξεηφηεξεο ρψξεο, παξάγνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε ζεξκνθήπηα. Σν 
πςειφηεξν πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ αθνξά ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ 
Ηζπαλία, φπνπ ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαιχπηνπλ πην κεγάινπο 
θηλδχλνπο θαη ππάξρνπλ παξαγσγέο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο θξνχηα θαη 
ιαραληθά.  ηε Γαιιία, ην πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ ζα έπξεπε λα είλαη πςειφηεξν 
ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο, αιιά δελ είλαη.  
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Πίλαθαο Νν.11 ηνηρεία ηεο ΔΔΑ γηα ηα αζθάιηζηξα (2004) 
  

Καιιηέξγεηεο 

 

Εσηθό Κεθάιαην 

Καιιηέξγεηεο  

& Εσηθό Κεθάιαην 

 
Υώξα 

Αζθάιηζηξα 
€ 000.000 

Μέζε Σηκή 
Αζθαιίζηξνπ 

(%) 

Αζθάιηζηξα 
€ 000.000 

Μέζε Σηκή 
Αζθαιίζηξνπ 

(%) 

Αζθάιηζηξα 
€ 000.000 

Μέζε Σηκή 
Αζθαιίζηξνπ 

(%) 

Απζηξία 49 3,3 1.3 1.15 50.0 (
2
) 3.2 

Γαλία 18 0,7 104,5 1 122.5 0,94 

Γαιιία 203 2,14 19.0 3 222.0 2,2 

Γεξκαλία 124 1,12 38.7 0,43 163.2 0,8 

Διιάδα 88 1,4 30.0 1,5 118.0  

Ηηαιία 274 8,1     

Οιιαλδία 15 0,89     

Ννξβεγία   4.8 1,7   

Πνξηνγαιία 50 7,86 0.3  50.0  

Ηζπαλία 286 5,4 55.3 5,55 341,7 5,4 

Διβεηία 34 2,5 20 2 54.0 2,3 

ΤΝΟΛΟ(
1
) 1.141  273.9  1.395.6  

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 
εκεηψζεηο: 
(
1
) Σν χλνιν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ Διβεηία 

(
2
) Σα ζεξκνθήπηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

 
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε φηη ην αζθάιηζηξν γηα ην δσηθφ θεθάιαην ζηελ Ηζπαλία 
είλαη ην πςειφηεξν. ηελ Απζηξία ην αζθάιηζηξν γηα ην δσηθφ θεθάιαην είλαη, 
επίζεο πνιχ ρακειφ, αιιά ζ’απηφ ην ζχζηεκα ε αζθάιηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ 
είλαη ζπλδπαζκέλε κε ηελ αζθάιηζε ραιαδηνχ θαη πιεκκχξαο ιεηκψλσλ (έηζη ην 
ζπλνιηθφ αζθάιηζηξν γηα ην πξντφλ είλαη πςειφηεξν). 
 
Μεξηθά απφ ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία, είλαη αμίεο ππνινγηζκέλεο, απφ ηα Μέιε ηεο 
ΔΔΑ, κε βάζε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην φπνπ ε αζθάιηζε απφδνζεο ππήξρε γηα 
φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη φινη νη γαηνθηήκνλεο ήηαλ αζθαιηζκέλνη. Μπνξνχκε λα 
δνχκε ζηνλ Πίλαθα 12 ηα ζηνηρεία γη’απηφ ην ζελάξην ζε ζρέζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο 
(δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία ψζηε λα δψζνπλ κία θαιή εηθφλα γηα παξφκνην 
πηζαλφ ζελάξην ζε ζρέζε κε ην δσηθφ θεθάιαην). Ο πξνβιεπφκελνο κέζνο φξνο 
ηνπ εηήζηνπ πνζνχ απσιεηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλεη θάιπςε θαη απαιιαγέο, θαη 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο έρεη ππνηεζεί φηη φιεο νη θαιιηέξγεηεο θαη φινη νη θνξείο 
είλαη αζθαιηζκέλνη.   
 
Πίλαθαο Νν.12 ελάξην ηεο ΔΔΑ γηα ηελ αζθάιηζε απόδνζεο κε κέγηζηε 

δήηεζε (θαιιηέξγεηεο) 
 Εεκίεο Γείθηεο Κηλδύλνπ 

 
Υώξα 

Πξνβιεπόκελν Μέζν 
Πνζό Εεκηώλ (ΔΔΑ) 

€ 000.000 

Δηήζην Μέζν Πνζό 
Εεκηώλ/θαιιηέξγεηα 

ζηελ αμία παξαγσγήο (
1
) - (%) 

Γεξκαλία 711 3,1 

Απζηξία 108.7 4,1 

Ηζπαλία 1.237.71 4,4 

Γαιιία 2.949 8,1 

Διιάδα 80.5 1,0 

Οιιαλδία 110 1,1 

Πνξηνγαιία 131.2 3,3 
Διβεηία 163,2 3,3 

ύλνιν (
2
) 5.491.31  

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

εκεηψζεηο: (1
) Αμία παξαγσγήο απφ ηνπο Πίλαθεο 8 θαη 9 

(2) Σν ζχλνιν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ Διβεηία 
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Σα πνζνζηά θηλδχλνπ (κέζνο φξνο δεκηψλ/ζπλνιηθή αμία παξαγσγήο), πνπ 
θαίλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 12 δίλνπλ κία ηδέα ησλ θηλδχλσλ ζε 
θάζε ρψξα. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. ηελ Γαιιία νη 
ζπληειεζηέο  θηλδχλνπ είλαη νη πςειφηεξνη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, γηα ηηο νπνίεο 
έρνπκε ζηνηρεία, θαη αθνινπζνχλ ε Ηζπαλία θαη ε Απζηξία. πλάγεηαη φηη ν 
ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηψλ επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζρχνληνο 
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δηαθνξψλ ρσξψλ.  
 
Γεδνκέλνπ φηη νη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ ζα έπξεπε λα είλαη ελδεηθηηθνί ηεο 
δπλεηηθήο αμίαο ησλ πνζνζηψλ αζθαιίζηξσλ ζην ππνζεηηθφ καο ζελάξην,  είλαη 
ελδηαθέξνλ λα ζπγθξίλνπκε απηνχο ηνχο πξνβιεπφκελνπο ή δπλεηηθνχο 
ζπληειεζηέο θηλδχλνπο κε ην πξαγκαηηθφ κέζν πνζφ αζθαιίζηξνπ ηνπ Πίλαθα 11. 
Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο κεγάινπ αξηζκνχ 
αζθαιίζεσλ κνλνχ θηλδχλνπ, ε κέζε ηηκή αζθαιίζηξνπ ζα έπξεπε λα ήηαλ 
κεγαιχηεξε γηα ησλ πεξίπησζε ηεο αζθάιηζεο απφδνζεο.  
 
χκθσλα κε ηελ αηηηνιφγεζε απηή, βιέπνπκε φπσο είλαη αλακελφκελν, κία αχμεζε 
ησλ ζπληειεζηψλ ζε πνιιέο ρψξεο: κία ειεγρφκελε αχμεζε γηα ηελ Γεξκαλία, ηελ 
Απζηξία θαη ηελ Οιιαλδία, θαη κία πξαγκαηηθά κεγάιε αχμεζε γηα ηελ Γαιιία θαη 
ηελ Διβεηία κε ζπληειεζηή αζθαιίζηξνπ γχξσ ζην 2 κε 2.5% θαη θηλδχλνπ 8 κε 
9%. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζηηο ρψξεο απηέο, κέρξη ηψξα, ππάξρεη 
θπξίσο αζθάιηζε ραιαδφπησζεο θαη ε αζθάιηζε απφδνζεο γηα θάπνηεο 
θαιιηέξγεηεο, φπσο νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, κπνξεί λα είλαη αθξηβή. Απηφ ην 
κέγεζνο ηνπ ζπληειεζηή θηλδχλνπ πνπ είλαη 8% πιεζηάδεη ηε κέζε ηηκή 
αζθαιίζηξνπ ηεο Πνξηνγαιίαο (8.4% - ελεκεξσηηθά δειηία, θαη 7.86% ζηνηρεία ηεο 
ΔΔΑ), ην νπνίν είλαη, παξφια απηά, ρακειφηεξν απηνχ ηεο Ηζπαλίαο, φπνπ πξνο ην 
παξφλ ηζρχεη κία επξεία θάιπςε γηα πνιιά πξντφληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ Ηζπαλία ππάξρεη κία κηθξή κείσζε απφ ην ηξέρνλ 
πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ ζην δπλεηηθφ ζπληειεζηή θηλδχλνπ. 
 
Αθφκε θαη αλ απηφ δελ είλαη πνιχ ξεαιηζηηθφ γηα έλα ζπληειεζηή θηλδχλνπ, ζα 
κπνξνχζε λα είλαη γηα έλα πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ. Αλ νη πςεινί θίλδπλνη θαη νη 
επαίζζεηεο θαιιηέξγεηεο είλαη ήδε αζθαιηζκέλνη, είλαη δπλαηή κία πξνζαξκνγή 
πξνο ηα θάησ ησλ ζπληειεζηψλ αζθαιίζηξσλ, δηφηη αλ ε αμία ηεο αζθαιίζηκεο 
παξαγσγήο είλαη αζθαιηζκέλε κε έλα νξηζκέλν πνζνζηφ, ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε 
δηαζπνξά θίλδπλσλ. 
 
 

5.5.5. Ύςνο επηδνηήζεσλ ζηελ αζθάιηζε 
 
ε κεξηθέο ρψξεο παξέρεηαη δεκφζηα ππνζηήξημε ζηελ αγξνηηθή αζθάιηζε γηα κηα 
καθξά πεξίνδν ρξφλνπ. Απηφ έρεη κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 
αζθαιηζηηθή βηνκεραλία είρε ην ρξφλν λα βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα ηεο θαη λα 
παξάζρεη επξεία θάιπςε. 
 
Υψξεο κε δεκφζηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα ή κε ππνζηήξημε ζηνλ ηνκέα ηεο 
ηδησηηθήο αζθάιηζεο, κεξηθέο θνξέο, έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ δεκφζηα απηή 
ππνζηήξημε ζαλ έλα βαζηθφ  αζθαιηζηηθφ εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο , γηα 
λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ην αγξνηηθφ εηζφδεκα. Με κία ηέηνηα ζηήξημε ηνπ 
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αζθαιίζηξνπ, θαίλεηαη πην εχθνιε ε ελζάξξπλζε ησλ αγξνηψλ ψζηε λα έρνπλ πην 
ελεξγφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζηα αζθαιηζηηθά 
ζπζηήκαηα.  
 
Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, απηά ηα εξγαιεία πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ εθ 
ησλ πζηέξσλ ή εηδηθώλ πιεξσκώλ (ad hoc payments), δηφηη επηηξέπνπλ θαιχηεξν 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλνρή. Μπνξεί φκσο λα έρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα φηαλ 
ζπγθξίλνληαη κε ηηο εηδηθέο πιεξσκέο, δηφηη ίζσο λα επηβξαδχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 
απνδνηηθφηεηα, ππφ φξνπο θαζαξνχ θέξδνπο πνπ έιαβαλ νη αγξφηεο αλά κνλάδα 
πνπ δαπαλάηαη απφ ηελ θπβέξλεζε.   
 
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηα ελεκεξσηηθά δειηία, ην ζχλνιν ησλ 
επηδνηήζεσλ γηα ηελ αζθάιηζε ζηελ Δπξψπε, είλαη γχξσ ζηα 500 εθαηνκκχξηα 
Δπξψ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 32% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αζθαιίζηξσλ. Παξφια 
απηά, νη δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε 
κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιεο. 
 
Οη επηδνηήζεηο παξέρνληαη κφλν ζε έλαλ αξηζκφ ρσξψλ. Σν Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε 
Γαλία, ε Γεξκαλία, ε Δζζνλία, ε Ηξιαλδία, ε Οπγγαξία, ε Οιιαλδία, ε Πνισλία, ε 
Φηλιαλδία, ε νπεδία θαη ε Αγγιία, δελ πξνζθέξνπλ θακία επηδφηεζε ζηα 
αζθάιηζηξα. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο επηδνηνχληαη ηα αζθάιηζηξα είλαη νη εμήο: 
 

- Πνξηνγαιία : γχξσ ζην 68% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ, ε επηδφηεζε  
  θπκαίλεηαη απφ 35% ζε 75% 
- Ηηαιία : γχξσ ζην 67% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ, 64% γηα θάιπςε 
  δηαθφξσλ θηλδχλσλ, ηχπνπ απφδνζεο Πξντφληνο 
- ινβαθία: 50% 
- Λεηνλία &  
 Ληζνπαλία: 50%, αιιά ππάξρεη κία πνιχ κηθξή δηείζδπζε ηεο αζθάιηζεο 
  ζηελ αγνξά. 
- Κχπξνο: 50% φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ ζην ππνρξεσηηθφ  ζρήκα 
- Λνπμεκβνχξγφ:50% φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ 
- Ρνπκαλία: 50% απφ ην 2005, 20% πξηλ ην 2005 
- Ηζπαλία: γχξσ ζην 49% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ, ζπκπεξηιακβαλν- 
  κέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηδνηήζεσλ 
- Απζηξία: γχξσ ζην 46% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ, γηα ραιαδφπησζε 
  θαη παγεηφ 
- Γαιιία: ην 2.5% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ νθείιεηαη ζε 

 κηα πιεηνςεθία κε-επηδνηνχκελσλ κνλψλ θηλδχλσλ. Απφ ην 2005 
λέα  πξντφληα αζθάιηζεο απφδνζεο έρνπλ δξνκνινγεζεί κε 
επηδφηεζε 35% (40% γηα λένπο αγξφηεο). 

- ινβελία: ην έηνο 2006, επηδνηήζεηο ζηα αζθάιηζηξα παξαγσγήο  
  θαιιηεξγεηψλ ήηαλ δηαζέζηκεο γηα πξψηε θνξά, ην χςνο ηεο 
  επηδφηεζεο θαζνξίζηεθε απφ 30 έσο 50% γηα ηελ βαζηθή  
  θάιπςε (ραιάδη, θσηηά θαη θαηαηγίδα) 
- Σζερία επηδνηήζεηο απφ 15% γηα αζθάιηζε δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη 30% 
   γηα αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ 
-  (Κξναηία): κέρξη 75% ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ (25%),  
   επαξρηαθψλ θαη  δεκνηηθψλ επηδνηήζεσλ (απφ ην 2003), 
- (Σνπξθία): 50% απφ ην 2006. 
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Αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ κηα ρψξαο, νη επηδνηήζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα 
– θαηά πνιχ – κε ηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηελ πξνψζεζε ελφο ηδηαίηεξνπ είδνπο 
θάιπςεο, ψζηε λα βνεζήζνπλ θάπνην αγξνηηθφ ππν-ηνκέα ή λα δψζνπλ 
εγθαηαζηάζεηο ζε θάπνηα είδε θηεκάησλ, απφ θνηλσληθή άπνςε. Γηα παξάδεηγκα,  
ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, λένη αγξφηεο ή γπλαίθεο αγξφηηζζεο, 
ζπλδέζκνη, ή ζπλεηαηξηζκνί, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα επηδνηήζεηο, ζε 
θάπνηεο ρψξεο.  
 
Δμεηάδνληαο ηηο επηδνηήζεηο, παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο ζπληειεζηήο επηδνηήζεσλ 
ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία είλαη ν πςειφηεξνο ζηελ Δπξψπε. ηελ 
Πνξηνγαιία, ε επηδφηεζε θπκαίλεηαη απφ 35% έσο 75% αλάινγα κε ηνλ 
θαιππηφκελν θίλδπλν, ηηο θαιιηέξγεηεο, ην αλαθνξηθφ πνζνζηφ αζθαιίζηξνπ, ηελ 
ηνπνζεζία, ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη ηελ ζπκβαηηθή ζπκθσλία. ηελ Ηηαιία, ηα 
πξντφληα αζθάιηζεο κνλνχ θηλδχλνπ ιακβάλνπλ κία επηδφηεζε ηνπ 50% ελψ, ε 
ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε θαη ε αζθάιηζε απφδνζεο ιακβάλνπλ 80%. Ζ επηδφηεζε 
είλαη πνζνζηφ κηαο παξακέηξνπ ηνπ θηλδχλνπ, ην νπνίν είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηελ 
θπβέξλεζε, αλά θαιιηέξγεηα θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Απηφ ην πνζνζηφ 
εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβνιαίνπ,  
 
-  αλ ην φξην είλαη κεγαιχηεξν απφ 20%, ε επηδφηεζε είλαη 80% 
-  αλ ην φξην είλαη ρακειφηεξν απφ 20%, ε επηδφηεζε είλαη 50% 
-  αλ ην ζπκθσλεηηθφ αθνξά επίζεο άιια ζπκβάληα, γηα παξάδεηγκα αζζέλεηεο 

δψσλ, ε επηδφηεζε είλαη 50%. 
 
Σν φξην ηνπ 20% είλαη ελδηαθέξνλ γηα θξνχηα θαη ιαραληθά, ηα νπνία έρνπλ 
κεγάιεο απψιεηεο, έηζη ην φξην κπνξεί εχθνια λα μεπεξαζηεί θαη φζν πην ςειά 
είλαη ηα αζθάιηζηξα ηφζν πην πςειή επηδφηεζε ρξεηάδνληαη. ε αληίζεζε, γηα ηα 
δεκεηξηαθά, πξνηηκάηαη ρακειφηεξν κεηαίρκην θαη ρακειφηεξε επηδφηεζε. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ Απζηξία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Ηζπαλία, νη επηδνηήζεηο 
αλέξρνληαη ζην 50% ησλ αζθαιίζηξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ζηήξημεο). ηελ Απζηξία επηδνηνχληαη κφλνλ νη αζθαιίζεηο ραιαδηνχ θαη παγεηνχ 
κε έλα 50%. ην Λνπμεκβνχξγν επηδνηνχληαη φινη νη θίλδπλνη ζε πνζνζηφ 50%. 
’απηέο ηηο ρψξεο νη επηδνηήζεηο έρνπλ θαζηεξσζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ θαη ην 
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη θαιά αλεπηπγκέλν κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θίλδπλνπο 
θαη ηηο θαιιηέξγεηεο λα θαιχπηνληαη. 
 
ηελ Γαιιία, ν κέζνο ζπληειεζηήο επηδφηεζεο είλαη πνιχ ρακειφο (2.5% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ αζθαιίζηξνπ), δηφηη ε αζθάιηζε ραιαδφπησζεο δελ επηδνηείηαη 
θαη, κέρξη ην 2004, κφλν γηα θάπνηεο αζθαιίζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη 
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηθεξεηψλ παξείραλ επηδνηήζεηο. Τπάξρεη κία επηδφηεζε ηεο 
ηάμεσο ηνπ 35% γηα λέα πξντφληα , αιιά εθαξκφδεηαη κφλν ζε αζθάιηζηξα κε 
απαιιαγή 25%. Αλ ε απαιιαγή είλαη ρακειφηεξε, ηφηε ε επηδφηεζε εθαξκφδεηαη 
κφλν ζην ηκήκα ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απαιιαγή, ελψ ην 
ππφινηπν δελ επηδνηείηαη. Οη επηδνηήζεηο δίλνληαη θπξίσο ζηηο αζθαιίζεηο θξνχησλ 
θαη ιαραληθψλ. 
 
Άιιεο ρψξεο κε επηδνηήζεηο χςνπο κέρξη 50% είλαη ε Κχπξνο, ε Λεηνλία, ε 
Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία θαη ε ινβαθία.  Απηέο νη ρψξεο έρνπλ θνηλή κηθξή ηζηνξία 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη θαίλεηαη φηη έρνπλ ελαξκνλίζεη ηηο επηδνηήζεηο ηνπο 
ζε φηη επηηξέπεηαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
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Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ κηθξή ηζηνξία ζηελ αζθαιηζηηθή αλάπηπμε, 
εηδηθά ε Λεηνλία θαη ε Ληζνπαλία, φπνπ ηα ζπζηήκαηα κφιηο άξρηζαλ λα 
δεκηνπξγνχληαη. ηελ Λεηνλία νη επηδνηήζεηο πεξηνξίδνληαη αλά κνλάδα (εθηάξην, 
δσηθή παξαγσγή). ηελ Ρνπκαλία αξρηθά ε επηδφηεζε αληηπξνζψπεπε ην 20% ησλ 
αζθαιίζηξσλ αιιά ζηηο αξρέο ηνπ 2005 ην χςνο ηεο επηδφηεζεο αλήιζε ζην 50%. 
Ηδηαίηεξε είλαη ε πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ φπνπ ππάξρεη έλα ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο 
αζθάιηζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ.  
 
ηελ ινβελία επηδνηήζεηο ζηα αζθάιηζηξα ηεο παξαγσγήο θαιιηεξγεηψλ δφζεθαλ 
γηα πξψηε θνξά ην 2006. Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο θαζνξίζηεθε ζην 30% ησλ 
αζθαιίζηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ αζθαιηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν 
κέγηζην χςνο επηδφηεζεο, φπνπ ππάξρεη έλα δεκνηηθφ πξφγξακκα επηδνηήζεσο, 
είλαη 50% ησλ αζθαιίζηξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ. Παξφια απηά, 
κφλν ε θάιπςε βαζηθψλ θηλδχλσλ (ραιάδη, θσηηά θαη θαηαηγίδα), δηθαηνχηαη 
ζπγρξεκαηνδφηεζε.  
Απηφ θαίλεηαη λα είλαη έλα μεθίλεκα γηα πεξηζζφηεξεο ζπζηεκαηηθέο  δεκφζηεο-
ηδησηηθέο ζπλεξγαζίεο ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηελ ινβελία. Καηά ηελ πεξίνδν 
2004-2006 νη κηζέο, πεξίπνπ, πεξηθέξεηεο (102 απφ 210), εηδνπνηήζεθαλ γηα έλα 
θξαηηθφ κέηξν ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ αζθάιηζηξσλ γηα ηνπο αγξφηεο. 
  
ηελ Σζερία θαη ηελ Οπγγαξία ην χςνο ησλ επηδνηήζεσλ είλαη ρακειφηεξν αιιά 
έρεη κεγαιχηεξε ηζηνξία. ηελ Σζερία, ην 2005, ε αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ 
επηδνηήζεθε κε 30% θαη ε αζθάιηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε 15%. ηελ 
Οπγγαξία, απφ ην 1996, ην θξάηνο ζπλεηζέθεξε έλα 30% ζηα αζθάιηζηξα 
αγξνηηθήο αζθάιηζεο (γηα θαιιηέξγεηεο θαη δσηθφ θεθάιαην), πνπ πιεξψζεθαλ απφ 
ηνπο αγξφηεο. 
 
Απηφ ην κέηξν δηεπθφιπλε ηελ αχμεζε ησλ ζπκβνιαίσλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο. Αλ 
δελ είραλ αλαθεξζεί δεκίεο νη αγξφηεο ζα έπξεπε λα πιεξψζνπλ κία αθφκε 
κηθξφηεξε αλαινγία αζθαιίζηξσλ, γχξσ ζην 40%. Σν 2004 ε θξαηηθή απηή 
επηδφηεζε θαηαξγήζεθε, κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε κείσζε ηεο αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο ιφγσ ησλ αθπξψζεσλ, εθ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ, ησλ 
αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο.  Μαδί κε ηηο αθπξψζεηο απηέο ν θίλδπλνο 
απσιεηψλ απμήζεθε δξακαηηθά. Σν 2003, ηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 
απφ ηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο άγγημαλ πεξίπνπ ηα 78.8 εθαηνκκχξηα Δπξψ, ελψ ην 
2004 κφιηο μεπέξαζαλ ηα 26.2 εθαηνκκχξηα Δπξψ.  Ζ θαηάξξεπζε απηή ήηαλ ην 
άκεζν απνηέιεζκα ηεο παχζεο ησλ επηδνηήζεσλ. 
 
Μπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη, ζηηο ρψξεο φπνπ έρεη παξαζρεζεί δεκφζηα ζηήξημε 
γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζρέζε 
κε ηηο ζπλδπαζκέλεο θαιχςεηο έλαληη δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Οη 
θπβεξλήζεηο πνιιψλ θξαηψλ κειψλ εθαξκφδνπλ κία επηδφηεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
50% ζηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο αιιά κφλν γηα κεξηθά ρξφληα, θαη ρξεηάδεηαη 
αξθεηφο ρξφλνο γηα λα αιιάμεη ε λννηξνπία θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αγξνηψλ ψζηε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
θηλδχλνπ. 
  
 
 
 



 65 

5.5.6. Σπλζήθεο αγνξάο 
 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηα 
ελεκεξσηηθά δειηία, πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά πφζνλ ε αγξνηηθή αζθαιηζηηθή αγνξά 
είλαη θαζ’νινθιεξία αληαγσληζηηθή, κεξηθψο αληαγσληζηηθή (ζπκβαίλεη θάπνηεο 
θνξέο ηα πνζνζηά αζθαιίζηξσλ λα κελ είλαη αληαγσληζηηθά αιιά νη εηαηξείεο 
κπνξνχλ λα αληαγσλίδνληαη ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο), ή κνλνπσιηαθή, αλ 
ππάξρεη κία εηαηξεία ή ιίγεο θπξίαξρεο εηαηξείεο, θαη ην πνζνζηφ ησλ θπξίαξρσλ 
εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά. Οη παξαζρεζείζεο, απφ εηδηθνχο ηνπ θξάηνπο, πιεξνθνξίεο 
εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13. 
 
Μπνξνχκε λα δνχκε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ππάξρεη αληαγσληζκφο θαη ζηηο 
ηηκέο θαη ζηηο ππεξεζίεο. Παξφια απηά, βξίζθνπκε πνιιέο κνλνπσιηαθέο αγνξέο, 
κε πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Κχπξνο θαη Διιάδα κε θπβεξλεηηθά 
ζπζηήκαηα, Απζηξία θαη Λνπμεκβνχξγν κε ζπζηήκαηα επηδνηήζεσλ θαη Ηξιαλδία 
φπνπ δελ ππάξρνπλ επηδνηήζεηο θαη κε κία αγνξά κε πνιχ κηθξφ ελδηαθέξνλ). 
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Πίλαθαο Νν.13 Καηάζηαζε αγνξάο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο 
 

Υώξα 
Τπάξρεη αληαγσληζκόο 

ζηηο  
ηηκέο ? 

Τπάξρεη 
αληαγσληζκόο ζηελ 

πνηόηεηα ησλ 
ππεξεζηώλ? 

Τπάξρεη 
επηθξαηνύζα 

Δηαηξεία ? 

Πνζνζηό ηεο 
επηθξαηνύζαο 
Δηαηξείαο ζηελ 

αγνξά 

Βέιγην Ναη  KBC, AXA, OFH - 

 
Βνπιγαξία 

 
Ναη 

 
Ναη 

Όρη. Τπάξρνπλ 3 ή 4 
εγέηηδεο Δηαηξείεο 

 
- 

 
 
Κύπξνο 

 
 

Όρη 

 
 

Όρη 

Αγξνηηθφο 
Αζθαιηζηηθφο 
Οξγαληζκφο 
(δεκφζην, 
ππνρξεσηηθά) 

 
 
100% 

Σζερία   Ceska pojistovna 
Generali pojistovna 

86,1% 
11,3% 

Γαλία Ναη Ναη 5 Δηαηξείεο 45%, 28, 13%, 10%, 
2%  

 
Γεξκαλία 

 
Ναη 

 
Ναη 

Vereingte 
Hagelversicherung 
VVaG 

 
Πεξίπνπ 60% 

Δζζνλία - - IF Eesti Kindlustus 
Ergo 

47% 
24% 

Ηξιαλδία Όρη Όρη FBD Insurances plc 100% 

 
 
 
 
 
Διιάδα 

Όρη. Γηα ηελ ππνρξεσηηθή 
αζθάιηζε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α 
ην αζθάιηζηξν είλαη 
θαζνξηζκέλν απφ ην 
Νφκν. 
 
 
ηνλ ειεχζεξν αληαγσλη- 
ζκφ ε αζθάιηζε ηεο 
Τδαηνθαιιηέξγεηαο 

 
 

Όρη 
 
 

ηνλ ειεχζεξν 
αληαγσληζκφ 
ε αζθάιηζε ηεο 
Τδαηνθαιιηέξγεηαο 

 

 
Τπάξρεη κφλν κία 
Δηαηξεία, ε Αγξνηηθή 
Αζθαιηζηηθή Α.Δ., 
πνπ δξαζηεξην- 
πνηείηαη ζηνλ ηνκέα 
αζθάιηζεο 
ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη 
δσηθνχ θεθαιαίνπ. 

 
 
ρεδφλ ην 100% ηεο 
αζθάιηζεο 
θαιιηεξγεηψλ θαη 
δσηθνχ θεθαιαίνπ 
θαιχπηεηαη απφ ησλ 
ΔΛΓΑ 

 
 
 
 
Ηζπαλία 

Όρη.  
Σα ηηκνιφγηα θαζνξί- 
δνληαη απφ ηελ Κνηλν- 
πξαμία Agroseguro S.A. 
Πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη 
αιιαγέο ζηα αζθάιηζηξα 
ηφζν ζηνλ ΔΝΔSA φζν θαη 
ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ 
αγξνηψλ. 

Ναη ζηελ πξνζνρή 
πξνο ηνλ πειάηε θαη 
ηελ πνηφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ, αιιά φρη 
ζηηο πξν- 
ζθεξφκελεο 
εγγπήζεηο νχηε ζηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ 
δεκηψλ. 

 
Ζ Αgroseguro είλαη 
κία θνηλνπξαμία φισλ 
ησλ Αζθαιη- 
ζηηθψλ Δηαηξεηψλ ε 
νπνία παξέρεη 
Αγξνηηθή Αζθάιηζε 
(33 Δηαηξείεο) 

 
Αgroseguro 100% 
 
 
 
MAPFRE θαηέρεη ην 
22,5% ηεο 
Αgroseguro 

 
Γαιιία 

 
Ναη 

 
Ναη 

 
GROUPAMA 

Πεξ.50% ηνπ 60% 
(παξαδνζηαθά 
πκβφιαηα) 

 
 
Ηηαιία 

Ναη, αιιά νη Δηαηξείεο 
θξνληίδνπλ λα πξνζαξκφ- 
δνπλ ηα ηηκνιφγηα ηνπο 
ζηελ παξάκεηξν 
αλαθνξάο επηδφηεζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
ISMEA 

 
 

Ναη 

FATA Assicurazioni, 
ζηελ νπνία αλήθεη 
ν Όκηινο ηεο  
GENERALI, απφ 
ην 2000  

Καη νη δχν, απφ 
ηελ άπνςε ησλ 
αζθαιηδνκέλσλ 
θεθαιαίσλ θαη ησλ 
εηζπξαγκέλσλ 
αζθαιίζηξσλ. 
 
FATA 13% 
 
Generali Group 22% 

Λεηνλία (Ναη) Γελ ππάξρεη 
πξνηεξαηφηεηα 

IJSC Balta 
IJSC BTA 

50% 
25% 

 
 
Ληζνπαλία 

 
Όρη ζηελ αζθάιηζε 

Καιιηεξγεηψλ 

 
 

(Ναη) 

1 Αζθαιηζηηθή  
   Καιιηεξγεηψλ 
            & 
7 Αζθαιηζηηθέο 
   Εσηθνχ θεθαιαίνπ 

100% 
 
 
1 κε 60% 

 
Λνπμεκβνύξγν 

 
Όρη 

 
Όρη 

Vereinigte  
Hagelversicherung 
VVaG 

 
100% 
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Υώξα 
Τπάξρεη αληαγσληζκόο 

ζηηο  
ηηκέο ? 

Τπάξρεη 
αληαγσληζκόο ζηελ 

πνηόηεηα ησλ 
ππεξεζηώλ? 

Τπάξρεη 
επηθξαηνύζα 

Δηαηξεία ? 

Πνζνζηό ηεο 
επηθξαηνύζαο 
Δηαηξείαο ζηελ 

αγνξά 

 
 
Οπγγαξία 

 
 

Ναη 

 
 

Ναη 

Αllianz-Hungaria 
 
Garanzia 
 
Generali 

46,9% 
 
26,6% 
 
15,8% 

 
 
Οιιαλδία 

Ναη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. 
 

Όρη γηα ην δσηθφ θεθάιαην, 
φπνπ ην ηακείν 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο 
εηζθνξέο 

 
 

Ναη γηα ηηο 
θαιιηέξγεηεο 

 
 
Όρη 

 
 
- 

 
 
 
Απζηξία 

 
 
 

Όρη 

 
 
 

Όρη 

Die Osterreichsche 
Hagelverisicherung 
VVaG, ε νπνία 
ηδξχζεθε απφ 17 
Αζθαιηζηηθέο 
Δηαηξείεο ζαλ έλαο 
ακνηβαίνο 
Οξγαληζκφο. 

 
 
 
100% 

Πνισλία Ναη Ναη Ζ πξψελ Κξαηηθή 
Δηαηξεία PZU SA 

πεξ. 67% 

Πνξηνγαιία Ναη Ναη Ναη 45% 

 
 
 
Ρνπκαλία 

 
 
 

Ναη 

 
 
 

Ναη 

Agras 
 
Asirom 
 
Generali 
 
Allianz Tiriac 

25% 
 
28% 
 
19% 
 
17% 

ινβελία Ναη Ναη Ναη Σα 2/3 
ησλ αζθαιίζηξσλ 

 
 
ινβαθία 

 
 

Ναη 

 
 

Ναη 

Allianz Slovakia 
 
Uniqa 
 
Generali 

 

 
Φηλιαλδία 

 
Ναη 

 
Ναη 

Làhivakuutus 
 
Tapiola-group 

40 – 45% 
 
40 – 45% 

 
 
νπεδία 
 

 
 

Θεσξεηηθά Ναη 

 
 

Θεσξεηηθά Ναη 

 
 
Agria 
(Lanforsakringar) 

75% ζηελ αζθάιηζε 
Καιιηεξγεηψλ 
 
90-100% ζηελ 
αζθάιηζε δσηθνχ 
θεθαιαίνπ 

 
Αγγιία 

 
Ναη 

 
Ναη 

Δζληθή Δηαηξεία 
Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο 
Αγξνηψλ 

 
75% 

(Κξναηία) Ναη Ναη Croatia Osiguranje 70% 

 
(Σνπξθία 
Από ην 
2006) 

 
 

Όρη 

 
 

Ναη 

Basak (ηκήκα ηεο 
Σξάπεδαο Αγξνηηθψλ 
Πηζηψζεσλ( 
 
Guven 

50% 
 
 
 
20% 

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Report 2008 
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Οη ρψξεο πνπ δελ έρνπλ αληαγσληζκφ ζηηο ηηκέο αιιά έρνπλ αληαγσληζκφ ζηηο 
ππεξεζίεο είλαη επίζεο ιίγεο, θαη κε πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ Ληζνπαλία 
ζηελ αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ, ε Ηζπαλία θαη ε Σνπξθία επίζεο. Όιεο νη άιιεο ρψξεο 
έρνπλ, ζεσξεηηθά, κία ειεχζεξε θαη αληαγσληζηηθή αγξνηηθή αζθαιηζηηθή αγνξά. 
Παξφια απηά, αλ θνηηάμνπκε ιεπηνκεξέζηεξα , βιέπνπκε φηη απηέο νη αγνξέο είλαη 
ζηα ρέξηα ιίγσλ εηαηξεηψλ. Απφ ηηο 22 πεξηπηψζεηο, βξίζθνπκε 10 φπνπ ππάξρεη 
κφλν κία επηθξαηνχζα εηαηξεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κξναηίαο θαη ηνπ ηνκέα 
Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ρψξεο κε δχν θπξίαξρεο 
εηαηξείεο θαη ηξεηο κε 3 θπξίαξρεο εηαηξείεο, ππάξρνπλ κφλν πέληε πεξηπηψζεηο κε 
πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θπξηαξρνχζεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ αγνξά.  Οη 
αθξαίεο πεξηπηψζεηο είλαη ε αζθάιηζε δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηε Ληζνπαλία κε επηά 
εηαηξείεο θαη ε Οιιαλδία, φπνπ πξνθαλψο δελ ππάξρεη θπξηαξρνχζα εηαηξεία.  

 
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα δνχκε κηα πην δηεπξπκέλε θαηάζηαζε κε θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά φπνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη «παίθηεο» ιίγσλ αγνξψλ, κε κία ή 
δχν θπξίαξρεο εηαηξείεο ζ’απηφλ ηνλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο αγξνηηθήο 
αζθάιηζεο.  

 
 
5.6.  Τερληθέο πηπρέο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζε επίπεδν πξντόληνο 
 
ην θεθάιαην απηφ, εηζεξρφκαζηε, κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζηηο ηερληθέο 
πηπρέο κεκνλσκέλσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Απηέο νη ηερληθέο ζα καο επηηξέςνπλ 
λα έρνπκε κία ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα 
ελεκεξσηηθά δειηία, ζρεηηθά κε ηα δηαθνξεηηθά αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ ππάξρνπλ 
ζηηο δηάθνξεο ρψξεο.  
 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ζα έπξεπε λα έρνπλ σο 
ζθνπφ ηελ παξνρή ελφο ζσζηνχ αλαινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπο 
ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζρεδηαζκφ βνεζά ζηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εζηθνχ 
θηλδχλνπ θαη ηεο δπζκελνχο επηινγήο. Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη, ζηελ 
αγξνηηθή αζθάιηζε, θηλδχλνπο – εηδηθνχο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο – απφ ηε κία 
πιεπξά αζθαιίζηκνπο γηα ηνπο αζθαιηζηέο θαη απφ ηελ άιιε πξνζηηνχο γηα ηνπο 
αγξφηεο. 
 
Οη πιένλ ζεκαληηθέο ηερληθέο πηπρέο ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο είλαη: 
 

- θαιππηφκελνη απφ ηελ αζθάιηζε θίλδπλνη 

- πξντφληα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αζθάιηζε 

- ελεξγνπνηήζε ζπκβάλησλ θαη απαιιαγέο 

- ηηκνιφγηα αζθαιίζηξσλ θαη ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο 

- χςνο επηδνηήζεσλ 

- ζχζηεκα bonus/malus 

- εθηίκεζε δεκίαο 

- ζπληειεζηήο δεκίαο 

- αληαζθάιηζε 
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5.6.1.   Αγξνηηθή αζθάιηζε θαη αζθαιηζκέλνη θίλδπλνη ζηελ Δπξώπε 
 
Σα πεξηζζφηεξα είδε αζθάιηζεο έρνπλ ήδε νξηζζεί. Ζ αζθάιηζε κνλνχ θηλδχλνπ 
(εηδηθά ζηελ αζθάιηζε ραιαδηνχ), έρεη καθξά παξάδνζε θαη είλαη θαιά αλεπηπγκέλε 
ζηελ Δπξψπε. 
 
Μεξηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ, επίζεο, ηνλ θίλδπλν έλαληη παγεηνχ ή 
έλαληη ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Απηά ηα 
αζθαιηζηήξηα είλαη γλσζηά σο αζθαιηζηήξηα ζπλδπαζκέλνπ θηλδχλνπ ή σο 
αζθαιηζηήξηα πνιιαπιψλ θηλδχλσλ. Σα ζπζηήκαηα ζπλδπαζκέλεο αζθάιηζεο 
(αζθάιηζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ ή αζθάιηζε απφδνζεο) είλαη αλεπηπγκέλα κφλνλ 
ζε ιίγεο ρψξεο. πλήζσο, νη ηδησηηθέο εηαηξείεο αζθαιίδνπλ κφλν ραιάδη θαη θσηηά ή 
έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θηλδχλσλ θαη, φζν ε θπβεξλεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο 
αζθαιίζεηο απμάλεηαη, ηφζν πεξηζζφηεξεο ζπλδπαζκέλεο θαιχςεηο έλαληη φισλ ησλ 
θιηκαηηθψλ θηλδχλσλ ζα παξέρνληαη. 
 
Ζ θάιπςε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ηεο μεξαζίαο, σο έλαο απφ ηνπο πην δχζθνια 
αζθαιίζηκνπο θιηκαηηθνχο θηλδχλνπο ζηελ γεσξγία (δηφηη κπνξεί λα επεξεάζεη κία 
κεγάιε πεξηνρή), ζπλήζσο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπλδπαζκέλε αζθάιηζε 
θηλδχλσλ, ελψ ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ επξεία θάιπςε έλαληη φισλ ησλ 
θιηκαηηθψλ θηλδχλσλ ηεο αζθάιηζεο απφδνζεο. 
 
Παξφια απηά, εμεηάδνληαο ηηο ηερληθέο πηπρέο, θαίλεηαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε 
απφ ηερληθήο άπνςεο,  φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε αζθάιηζεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 
θιάδν «αζθάιηζε απφδνζεο».  Κακηά θνξά αλαθέξνληαη σο αζθάιηζε απφδνζεο 
αιιά επίζεο σο αζθάιηζε δηαθφξσλ θηλδχλσλ. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη 
φηη, παξέρνπλ θάιπςε γηα ηελ απφδνζε έλαληη φισλ ησλ θπξίσλ θιηκαηηθψλ 
θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο απνδφζεηο (αζζέλεηεο θπηψλ θαη παλψιε 
δελ θαιχπηνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο).  
 
Απηά ηα είδε αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αζθάιηζε 
πνιιαπιψλ θηλδχλσλ θαιιηεξγεηψλ  ζηηο ΖΠΑ (MPCI – multi peril crop insurance). Ζ 
αζθάιηζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ θαιιηεξγεηψλ είλαη κία αζθάιηζε απφδνζεο πνπ 
παξέρεη θάιπςε έλαληη φισλ ησλ πηζαλψλ θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ κία κείσζε ζηελ απνδφζε θαιιηεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
παλψιεο θαη ησλ αζζελεηψλ.  ηελ αζθάιηζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ θαιιηεξγεηψλ, νη 
δεκηέο ππνινγίδνληαη απιά σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εγγπεκέλεο απφδνζεο θαη ηεο 
αλακελφκελεο απφδνζεο. 
 
Αληίζεηα, ζηηο αζθαιίζεηο απφδνζεο ηεο Ηζπαλίαο θαη γεληθά ηεο Δπξψπεο, γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ δεκηψλ είλαη απαξαίηεην λα εμαθξηβσζεί πνηνο ήηαλ ν θίλδπλνο πνπ 
πξνθάιεζε ηελ δεκηά, αλ ε δεκηά έρεη ραξαθηήξα «πεξηνρήο» (απηφ ζεκαίλεη φηη ν 
θίλδπλνο δελ επεξέαζε κφλνλ έλα κεκνλσκέλν αγξφηε), θαη αλ είλαη επίζεο αλαγθαίν 
ε αζθαιηζκέλε ή ε εγγπεκέλε απφδνζε λα κπνξεί λα δηνξζσζεί ζχκθσλα κε ηηο 
ζπλζήθεο παξαγσγήο ηεο αζθαιηζκέλεο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο. 
 
Μηα ζνβαξή δηαθνξά είλαη φηη ην Δπξσπατθφ κνληέιν έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο 
δηαθαλνληζκνχ δεκηψλ, αιιά βνεζά ζηελ απνθπγή εζηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο 
απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ. 
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ηνλ Πίλαθα 14 ζπλνςίδνληαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ 
ηχπσλ αζθάιηζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζήο, 
πξνζδηνξίδνληαο ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο θαη γηα πνηα πξντφληα . Ο αξηζκφο 
ησλ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ηχπσλ είλαη πνιχ πςειφο, γηα παξάδεηγκα ζηελ 
Ηζπαλία αγγίδνπλ ηνπο 150. Οη ηχπνη έρνπλ νκαδνπνηεζεί ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα 
είλαη αθνκνηψζηκεο. 
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5.6.2. Απαιιαγέο ζηελ αγξνηηθή αζθάιηζε 
 
Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη κε θάπνηα αζθαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ 
θάιπςε θαη ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ. Απηά είλαη ην χςνο 
ηεο θάιπςεο, ε πξνλνκηαθή απαιιαγή, ην φξην ή φξην ππξνδφηεζεο ζπκβάληνο, θαη 
άιια είδε απαιιαγψλ. 
 
Σν ύςνο ηεο θάιπςεο αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία ηεο αζθαιηδφκελεο αμίαο πνπ 
θαιχπηεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ αζθάιηζε. Σν όξην ή όξην ππξνδόηεζεο 
ζπκβάληνο είλαη ην πνζνζηφ ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο ην νπνίν πξέπεη λα ππεξβνχλ 
νη απψιεηεο ψζηε λα ππξνδνηεζεί ν κεραληζκφο πιεξσκήο. Όηαλ γίλεη απηή ε 
ππέξβαζε ε πιεξσκή απνδεκίσζεο γίλεηαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δεκίαο, ή γηα 
κέξνο απηήο. 
 
Ζ απεπζείαο απαιιαγή είλαη ην θαζνξηζκέλν πνζφ ηεο δεκίαο, σο πνζνζηφ ηνπ 
αζθαιηδφκελνπ πνζνχ, ην νπνίν πάληα ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, έλα χςνο θάιπςεο ηνπ 80% ζα έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζηελ 
αζθάιηζε φπσο κία 100% θάιπςε ζπλ κία απεπζείαο απαιιαγή ηεο ηάμεσο ηνπ 
20%. Ζ ζρεηηθή απαιιαγή είλαη έλα πνζνζηφ ηεο δεκίαο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ 
ηνλ αζθαιηζηή αιιά θαηαβάιιεηαη (βαξχλεη) ηνλ αζθαιηζκέλν.  
 
Δίλαη θαλεξφ φηη νη πεξηζζφηεξνη ηχπνη αζθάιηζεο έρνπλ, ην ιηγφηεξν, έλα απ’απηά 
ηα ραξαθηεξηζηηθά, είηε έλα χςνο θάιπςεο ρακειφηεξν ηνπ 100%,  ή κηα απεπζείαο 
απαιιαγή, ή έλα άιιν είδνο απαιιαγήο. Έηζη απνθεχγεηαη ν εζηθφο θίλδπλνο δηφηη, 
θάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη κηα δεκία ν αζθαιηζκέλνο ζα βαξχλεηαη, ην ιηγφηεξν, κε 
έλα κέξνο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ππάξρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα αχμεζεο ηεο έθζεζεο 
ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο αζθάιηζεο. 
 
Οη δεκίεο επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη νη δηαθνξεηηθέο απαιιαγέο κπνξνχλ λα 
αμηνινγεζνχλ αλά έθηαζε, αλά θαιιηέξγεηα (φιεο νη εθηάζεηο ηνπ θηήκαηνο κε ην ίδην 
είδνο θαιιηέξγεηαο), ή αθφκα αλά θηήκα ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
πξντφλησλ νιηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
 
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζηηο αζθαιίζεηο  κνλνχ θηλδχλνπ, φπσο αζθάιηζε 
ραιαδφπησζεο, νη δεκίεο θαη νη απαιιαγέο ππνινγίδνληαη αλά έθηαζε. 
 
Δμεηάδνληαο ηνλ Πίλαθα 15 παξαηεξνχκε κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 
απαιιαγψλ κε κία δηαθχκαλζε απφ 0 έσο 40% θαη πεξηζζφηεξν. Αιιά, κπνξνχλ λα 
επηζεκαλζνχλ κεξηθέο γεληθεχζεηο, φπσο: 
 
— Όζν πςειφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη απαιιαγέο. Απηφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο είλαη πςειφο (πςειή ρξνληθή ζπρλφηεηα, ή 
επίδξαζε ζε κεγάιε έθηαζε), ή ηα θαιππηφκελα πξντφληα έρνπλ κεγάιε 
επαηζζεζία (π.ρ. θξνχηα, ιαραληθά). 

 
Παξαδείγκαηα: 
 
 Ζ ραιαδφπησζε είλαη έλαο πνιχ ηνπηθφο θίλδπλνο, δηαθνξεηηθφο απφ ηελ 

μεξαζία πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη κία νιφθιεξε ρψξα ή κία θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν. 

 Σα επηηξαπέδηα (θαγψζηκα) κήια είλαη πνιχ επαίζζεηα ζην ραιάδη. Μπνξνχλ λα 
πσιεζνχλ κφλν ζε βηνκεραλία ρπκψλ αθφκα θαη κεηά απφ κέηξην ραιάδη.
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— ηελ δεκηνπξγία κεκνλσκέλσλ αζθαιηζηηθψλ ζρεκάησλ, θηηαγκέλσλ αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο απαιιαγέο, έηζη 
είλαη ζηελ θξίζε ησλ αγξνηψλ λα δηαιέμνπλ κία πςειφηεξε απαιιαγή θαη λα 
πιεξψζνπλ ρακειφηεξα αζθάιηζηξα. 

— ε γεληθέο γξακκέο, ηα λέα αζθαιηζηηθά πξντφληα , ζηα νπνία είηε ε αζθαιηζηηθή 
εκπεηξία είλαη κηθξή είηε δελ ππάξρεη θαζφινπ, έρνπλ πςειφηεξεο απαιιαγέο. 
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5.6.3 Πνζνζηά αζθαιίζηξνπ ζε επίπεδν πξντόληνο 
 
Έρνπκε ήδε κηιήζεη, πξνεγνχκελα, γηα ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ, φηαλ 
αλαθεξζήθακε ζην κέζν φξν πνζνζηψλ ζε επίπεδν ρψξαο. ην θεθάιαην απηφ, 
αλαιχνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ ζε ζρέζε κε έλα ηχπν 
αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. Σα πνζνζηά απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 γηα 
δηάθνξεο ρψξεο, θαη εκθαλίδνληαη καδί κε ηηο ρνξεγεζείζεο επηδνηήζεηο θαη ηηο 
απαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  
 
Μεηαμχ άιισλ, ην χςνο ησλ πνζνζηψλ αζθαιίζηξνπ ζηελ αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ, 
γεληθά, εμαξηάηαη απφ: 
— ηελ ρξνληθή ζπρλφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ πεξηνρή. 
—  ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ (π.ρ., ην ραιάδη σο έλαο πνιχ ηνπηθφο θίλδπλνο, ε μεξαζία 

σο θίλδπλνο κεγάιεο πεξηνρήο). 
— ηελ επαηζζεζία ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
— ηνλ αξηζκφ ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ (κνλφο θίλδπλνο, αζθάιηζε δηαθφξσλ 

θηλδχλσλ). 
— ηνλ αξηζκφ ησλ αζθαιηζκέλσλ, γηα ηελ δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ. 
— άιιεο ηερληθέο, φπσο oi απαιιαγέο. 
 
Δθηφο ηεο γεσγξαθηθήο κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ππάξρεη κία κεγάιε 
κεηαβιεηφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δηα κέζνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ εμαξηάηαη 
απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ θαιχπηνληαη. Έηζη βξίζθνπκε 
ρακειά πνζνζηά αζθαιίζηξνπ γηα ηελ αζθάιηζε ραιαδηνχ (2.3% ζηελ Διιάδα), γηα 
κεξηθέο αζθαιίζεηο δσηθνχ θεθαιαίνπ, αλάινγα κε ηνλ αζθαιηδφκελν θίλδπλν (1% γηα 
πνπιεξηθά ζηελ Διιάδα) θαη γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο (11.5%).   
 
Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο ή 
ζπρλφηεξεο απψιεηεο κπνξεί λα είλαη 7-8% (ζπκβφιαηα δηαθφξσλ θηλδχλσλ ή 
αζθάιηζεο απφδνζεο ζηελ Ηηαιία) θαη 8% γηα ην δσηθφ θεθάιαην (βννεηδή ζηελ 
Διιάδα). Σα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ γηα ραιάδη ζηελ Απζηξία είλαη γχξσ ζην 2.8% γηα 
ηηο αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο, 6.5% γηα ηνλ νίλν θαη θαηά κέζν φξν 14% γηα θξνχηα. 
Γπζηπρψο, ε Ηζπαλία δελ έρεη δψζεη ζρεηηθά ζηνηρεία.   
 
Σα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ γηα ηελ αζθάιηζε δηαθφξσλ θηλδχλσλ (απφδνζε) ζηελ 
Γαιιία είλαη αξθεηά ρακειά, θη’απηφ γηαηί ε θχξηα αζθαιηζκέλε παξαγσγή είλαη 
πεδηλέο θαιιηέξγεηεο (δεκεηξηαθά θαη ειαηνχρνη ζπφξνη).  
 
Κνηηάδνληαο ηνπο πξνεγνχκελνπο Πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ηα αζθαιηζηηθά  θαη ηνπο 
θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο ζηελ Δπξψπε, κπνξνχκε λα δνχκε κεγάιε 
δηαθνξνπνίεζε ζηα αζθαιηζηηθά πξντφληα , ε νπνία εμεγεί ηηο δπζθνιίεο ζηελ 
ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ αζθαιίζηξσλ απφ ηελ κία πιεπξά, θαη απφ ηελ άιιε ζηελ 
κεραλνγξάθεζε (computing) ησλ πνζνζηψλ αζθαιίζηξνπ. Έλαο, φκσο θαηά 
πξνζέγγηζε, κέζνο φξνο κπνξεί λα δνζεί, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 16. 
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Πίλαθαο Νν. 16 Μέζνο όξνο πνζνζηώλ αζθαιίζηξνπ 
 Μέζνο όξνο αζθαιίζηξνπ ζε πνζνζηό 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 1-3% πεξηνξηζκέλε θάιπςε 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 3-7% επξεία θάιπςε 

Οηλνπνηήζηκα ζηαθχιηα 6-8% 

Λαραληθά 5-9% 

Φξνχηα 8-14% 
Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

 
 
5.7. Ο ξόινο θαη ην θόζηνο ηεο Αληαζθάιηζεο 
 

5.7.1. Ηδησηηθή ή δεκόζηα αληαζθάιηζε 
 
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηελ αληαζθάιηζε αλαιακβάλνπλ ηδησηηθέο εηαηξείεο. Οη 
θπξίαξρεο αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε είλαη: ε Munich Re, Swiss Re, 
Hannover Re, Partner Re, SCOR, Mapfre θαη κεξηθέο άιιεο. 
 
Παξφια απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο φπνπ ηελ αληαζθάιηζε δηαρεηξίδνληαη, 
ελ κέξεη ή αθφκα θαη ζε ζχλνιν, θπβεξλεηηθέο ή δεκφζηεο εηαηξείεο. Μία ηέηνηα 
πεξίπησζε είλαη ε Πνξηνγαιία θαη ζε κία κηθξή έθηαζε ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. ηελ 
Πνξηνγαιία, ην θχξην ηκήκα ηεο αληαζθάιηζεο γίλεηαη κέζσ ελφο δεκφζηνπ 
αληαζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλαιακβάλεη ην 85% ησλ δεκηψλ πάλσ απφ έλα 
ζπγθεθξηκέλν φξην. Ζ πξνζρψξεζε ζην κεραληζκφ απηφ είλαη εζεινληηθή, αιιά κέρξη 
ηψξα, φιεο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πνπιάλε αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ έρνπλ 
πξνζρσξήζεη ζην ζχζηεκα απηφ. 

 
ηελ Ηζπαλία, ππάξρεη κία ππνρξεσηηθή δεκφζηα αληαζθάιηζε, ηελ νπνία έρεη 
αλαιάβεη ην πκβνχιην Αζθαιηζηηθψλ Απνδεκηψζεσλ (Consorcio de Compensation 
de Seguros – CCS). To πκβνχιην απηφ είλαη κία δεκφζηα εηαηξεία αιιά, απφ 
νηθνλνκηθήο απφςεσο ιεηηνπξγεί ζαλ αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ζ εηαηξεία απηή 
αληαζθαιίδεηαη ζε δηεζλείο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Δπίζεο, νη ηδησηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ 
ειεχζεξα λα αληαζθαιίζνπλ ην κεξίδην ηνπ θηλδχλνπ πνπ επηζπκνχλ κέζσ ηεο 
δηεζλνχο αληαζθαιηζηηθήο αγνξάο.  
 
ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ππάξρεη έλα δεκφζην ηακείν αληαζθάιηζεο. 
Γεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 
δηαθφξσλ θηλδχλσλ (θαη   πνιιαπιψλ θηλδχλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλα δεπγάξη θηλδχλσλ), έηζη ιεηηνπξγεί κφλν γη’απηνχο ηνπο ηχπνπο ηεο 
αζθάιηζεο. Σν ηακείν απηφ ηδξχζεθε ην 2000, κε βάζε ην λφκν γηα ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ, αιιά ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε ιεηηνπξγία ην 2004 (ε θαζπζηέξεζε 
απηή ήηαλ ιφγσ ηεο ζρεηηθήο θνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔ). Λεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
Αληαζθαιηζηηθνχ ρεδίνπ (γεληθή ππνπξγηθή απφθαζε γηα φιεο ηηο αληαζθαιίζεηο). 
 
 

5.7.2. Τύπνη αληαζθαιίζεσλ: αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο (quota share) θαη 
πεξηνξηζκνύ δεκηώλ (stop-loss) 

 
Τπάξρνπλ, θπξίσο, δχν ηχπνη αληαζθάιηζεο: κε-αλαινγηθή αληαζθάιηζε θαη 
αλαινγηθή ή θαη’αλαινγία (pro-rata) αληαζθάιηζε. 
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1. Με-αλαινγηθή αληαζθάιηζε (non-proportional) : Ζ αληαζθαιηζηηθή θάιπςε 

βαζίδεηαη ζηελ δεκία. Ο αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη ηελ δεκία πάλσ απφ έλα 
ζπγθεθξηκέλν φξην ηεο δεκίαο. Δίλαη παξφκνην κε ηελ αζθάιηζε κε απεπζείαο 
απαιιαγή. 
 
Αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνύ δεκηώλ (stop loss): Ο αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη 
δεκίεο πάλσ απφ έλα θαζνξηζκέλν φξην ηνπ εηήζηνπ ηζνδπγίνπ (εηήζηεο δεκίεο ή 
ζπληειεζηήο δεκηψλ) ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

 
Αληαζθάιηζε ππεξβάιινληνο πνζνύ δεκίαο (excess of loss): Ο 
αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη δεκίεο πάλσ απφ έλα θαζνξηζκέλν πνζφ δεκηψλ. 
Απηφ γίλεηαη αλά ζχκβαζε ή λα ζπζζσξεπζεί γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
θαιχπηνπλ θάπνηνπο θηλδχλνπο. 

 
2. Αλαινγηθή Αληαζθάιηζε (proportional) : Ζ αληαζθαιηζηηθή θάιπςε βαζίδεηαη 

ζην αζθαιηζκέλν πνζφ. Δίλαη παξφκνην κε ηελ αζθάιηζε κε ηελ ζρεηηθή 
απαιιαγή. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο, θπξίσο, ηχπνη δνκήο ηεο αλαινγηθήο 
αληαζθάιηζεο: αλαινγηθή ζπκκεηνρήο (quota share), αληαζθάιηζε κεηαβιεηήο 
πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο (variable quota share), αληαζθάιηζε ππεξβάιινληνο 
θεθαιαίνπ (surplus reinsurance) θαη αληαζθάιηζε ππεξβάιινληνο θεθαιαίνπ 
γξακκήο (surplus reinsurance with a table of lines). Ζ αληαζθάιηζε αλαινγηθήο 
ζπκκεηνρήο  είλαη ε πιένλ ζπλήζεο ζηελ αγξνηηθή αζθάιηζε. 

 
Αληαζθάιηζε αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο: Ο αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη έλα 
θαζνξηζκέλν πνζνζηφ θηλδχλνπ (θαιππηφκελν αζθαιηζκέλν πνζφ) γηα ην ίδην 
πνζνζηφ επί ηνπ αζθαιίζηξνπ, κείνλ κίαο παξνρήο πξνο ηελ εθρσξνχζα ηνλ 
θίλδπλν εηαηξεία γηα ηα ζρεηηθά ηεο έμνδα. ‘Ζ, δίλνληαο έλα παξφκνην απνηέιεζκα, 
ν αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη έλα πνζνζηφ ηεο δεκίαο ηεο εηαηξείαο θαη έρεη ηελ 
ίδηα ζπκκεηνρή ζην θέξδνο. 

 
Ζ αληαζθάιηζε αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο (quota share) ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα 
λα βειηηψζεη ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηή (π.ρ. θαηλνχξγηεο ή 
κηθξέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), δηφηη ζ’απηφ ηνλ ηχπν ηεο αληαζθάιηζεο ν 
αζθαιηζηήο πξνζθέξεη έλα, ιίγν σο πνιχ, κεγάιν αξηζκφ ησλ θαιπθζέλησλ 
αζθαιηδνκέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ αληαζθαιηζηή, θη’απηφ κεηψλεη ηελ επζχλε ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ αζθαιηζηή. 
 
Ζ αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ δεκίαο (Stop-loss) θαη ε αληαζθάιηζε αλαινγηθήο 
ζπκκεηνρήο (quota share), είλαη ηα δχν ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
πεξηζζφηεξν ζηα ζρήκαηα ησλ αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ. 
 
Έλα απιφ παξάδεηγκα γηα λα θαηαλνήζνπκε φηη, ε αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ 
δεκίαο θαη ε αληαζθάιηζε αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο ιεηηνπξγνχλ σο κέξνο ησλ 
θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ ησλ εηαηξεηψλ είλαη: αλαινγηθή αληαζθάιηζε ζε  πνζνζηφ 
25% ζεκαίλεη φηη, φηαλ ηα αζθάιηζηξα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηηο απνδεκηψζεηο, ε 
αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία εηζπξάηηεη ην 25% ησλ θεξδψλ. ηα έηε φπνπ νη 
πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο ππεξβαίλνπλ ηα ζπλνιηθά εηζπξαγκέλα αζθάιηζηξα, 
ε αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία πιεξψλεη 25% ηεο ππέξβαζεο ησλ απνδεκηψζεσλ.  
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Γηα ηελ αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ δεκίαο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 
δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα θαη γηα θάζε ζηξψκα ππνινγίδεηαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ 
αζθαιίζηξνπ. Μεξηθέο θνξέο, γηα ην πξψην ζηξψκα, ρξεζηκνπνηείηαη κία ζρεηηθή 
απαιιαγή επεηδή ε ζπρλφηεηα δεκίαο είλαη πςειφηεξε. 

 
 

5.7.3. Τύπνη αληαζθαιίζεσλ ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο 
 
Οη θχξηνη ηχπνη αληαζθαιίζεσο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο 
εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 17. Μπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε κία πην βάζνο 
επεμήγεζε ησλ ηχπσλ ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκθσληψλ, ιίγσλ ρσξψλ, γηα ηηο 
νπνίεο έρνπκε ζπιιέμεη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο.Μία απφ απηέο είλαη, ε 
Απζηξία, ε νπνία απνηειεί  παξάδεηγκα ελφο θαζ’νινθιεξία ζπζηήκαηνο ηδησηηθήο 
αληαζθάιηζεο, ε Ηηαιία θαη  ε Ηζπαλία έρνπλ κεηθηά ζπζηήκαηα, θαη ε Πνξηνγαιία 
απνηειεί ην παξάδεηγκα ελφο θαζαξά δεκνζίνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
ηελ Απζηξία ππάξρεη κία αλαινγηθή αληαζθάιηζε, απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ηηο γεσξγηθέο αζθαιίζεηο ζαλ αιιειναζθαιηζηηθφο 
νξγαληζκφο.  Με ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ηεο αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο, νη 
ζεκειηψηξηεο εηαηξείεο εηζπξάηηνπλ ην 25% ησλ θεξδψλ γηα ηα έηε φπνπ ν 
ζπληειεζηήο δεκίαο είλαη ρακειφηεξνο ηνπ 1, θαη γηα ηα έηε φπνπ ν ζπληειεζηήο 
δεκίαο είλαη πάλσ απφ 1 αλαιακβάλνπλ ην 25% ησλ δεκηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην 
100%. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κία  επηπιένλ παξνρή (ηα αζθάιηζηξα πνπ ν 
αζθαιηζηήο ιακβάλεη απφ ηνλ αληαζθαιηζηή γηα ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε, γχξσ ζην 
20%), πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε (απφ ην θέξδνο ή απφ ηηο δεκίεο). Οη εηήζηνη 
ζπληειεζηέο δεκίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο 
δεκίαο), πνηθίινπλ απφ 38% γηα ην 2001 ζε 140% ην 2000. Ο κέζνο φξνο ησλ 
ηειεπηαίσλ 10 εηψλ είλαη πεξίπνπ 74%. 
 
ηελ Ηηαιία, ππάξρνπλ θαη ηα δχν ζρήκαηα αληαζθάιηζεο πεξηνξηζκνχ δεκίαο, 
δειαδή ηδησηηθή θαη δεκφζηα. Ζ ηδησηηθή αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ δεκίαο 
εθαξκφδεηαη ζην 40% ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απεπζείαο απφ ηηο 
εηαηξείεο, ήηνη ε αλαινγία πνπ δελ κεηαβηβάζηεθε ζηνπο αληαζθαιηζηέο ζαλ 
αληαζθάιηζε αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο. Καηά γεληθφ ηξφπν, νη εηαηξείεο πιεξψλνπλ 
απνδεκηψζεηο θάζε ρξφλν, κέρξη έλα αλψηαην πνζφ, απφ ηα ρξήκαηα πνπ 
εηζπξάηηνπλ απφ ηα αζθάιηζηξα (ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 110%, έηζη ψζηε ηα πνζά 
πάλσ απφ ην 110% λα θαηαβάιινληαη απφ ηελ αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ δεκηψλ).  
 
Έρνπλ επίζεο έλα αλψηεξν φξην 5 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ γηα ηα αζθαιηζηήξηα 
ζπκβφιαηα θαηά θηλδχλνπ ραιαδφπησζεο. Ζ δεκφζηα αληαζθάιηζε ζηελ Ηηαιία 
εθαξκφδεηαη ζηα λέα αζθαιηζηηθά πξντφληα. Λεηηνπξγεί κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα 
ηα πξντφληα αζθάιηζεο δηαθφξσλ  θαη πνιιαπιψλ θηλδχλσλ. 
 
Σα ζρήκαηα δηαθφξσλ θηλδχλσλ αληαζθαιίδνληαη κε αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ 
δεκίαο θαη ηα ζρήκαηα πνιιαπιψλ θηλδχλσλ κε αλαινγηθή αληαζθάιηζε.  Αιιά, ζε 
γεληθέο γξακκέο ην 80% ηεο δεκφζηαο αληαζθάιηζεο είλαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 
(stop loss). Σν πνζνζηφ ην νπνίν αληαζθαιίδεηαη είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε εηαηξεία.  
 
ηελ Ηζπαλία, παξέρεηαη δεκφζηα αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ δεκίαο θαη αλαινγηθήο 
ζπκκεηνρήο απφ ην πκβνχιην Αζθαιηζηηθψλ Απνδεκηψζεσλ πξνο ηελ θνηλνπξαμία  
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ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαη επίζεο ηδησηηθή αληαζθάιηζε πεξηνξηζκνχ δεκίαο 
γηα ην κεξίδην ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ απεπζείαο νη εηαηξείεο. 
  
ηελ Πνξηνγαιία νη εηαηξείεο πιεξψλνπλ ζηελ θπβέξλεζε έλα πνζνζηφ ησλ 
αζθαιίζηξσλ ηνπο σο αληαζθάιηζηξν. Ζ αληαζθάιηζε είλαη ηχπνπ πεξηνξηζκνχ 
δεκίαο κε κία ζρεηηθή απαιιαγή. Σν έλαπζκα γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε 
αληαζθάιηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δεκίαο είλαη έλα πνζνζηφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ην 
νπνίν θπκαίλεηαη απφ 65% έσο 110%, αλάινγα κε ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο 
πεξηθέξεηεο. Όηαλ νη απνδεκηψζεηο ππεξβαίλνπλ απηφ ην πνζνζηφ, ηα ζπζηήκαηα 
δεκφζηαο αληαζθάιηζεο αλαιακβάλνπλ ην 85% ησλ απνδεκηψζεσλ πάλσ απφ απηφ 
ην πνζνζηφ ππξνδφηεζεο. 
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Πίλαθαο Νν. 17 Ζ αληαζθάιηζε ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, ηύπνη & 
ραξαθηεξηζηηθά 

Υώξα Ηδησηηθή ή Γεκόζηα Κύξηνη Αληαζθαιηζηέο Σύπνη αληαζθαιίζεσλ 
& πνζνζηά 

Βέιγην Ηδησηηθή Swiss Re θαη Munich Re - 
Βνπιγαξία Ηδησηηθή - Αλαινγηθή & Πεξηνξηζκφο 

Εεκηψλ 
Σζερία Ηδησηηθή Swiss Re, άιινη - 
Γαλία Ηδησηηθή - - 
 
Γεξκαλία 

 
Ηδησηηθή 

Munich Re, Swiss Re 
Germany, Axa Re, Partner 
Re, GE Frankona, θ.ά. 

Αλαινγηθή & Πεξηνξηζκφο 
Εεκηψλ 

Δζζνλία - - - 
Ηξιαλδία - - - 
Διιάδα Ηδησηηθή γηα ηελ 

Αγξνηηθή ΑΔΓΑ 
(ν ΔΛ.Γ.Α δελ 
Αληαζθαιίδεηαη 

Munich Re, Mapfre 
 

Πεξηνξηζκφο Εεκηψλ 
Υαιαδηνχ (πνζνζηά 
πεξίπνπ 4.5 % κέρξη ην 
2002, 14.5 % ην 2003) 

 
 
 
 
 
Ηζπαλία 

 
 
 
Γεκφζηα απφ ηελ CCS 
+ πκπιεξσκαηηθή 
Αζθάιηζε απφ 
δηεζλείο Δηαηξείεο 
+ Ηδησηηθή 
Αληαζθάιηζε ηεο CCS 

 
 
 
CCS (Consorcio de 
compensación de seguros) 
+ Partner Re 
+ Swiss Re (αληαζθαιίδεη 
ηελ CCS) 

CCS: 10 % αλαινγηθή θαη 
Πεξηνξηζκφο δεκηψλ 
(πνζνζηά: εηδηθά 
ζπκβφιαηα 23 % ή 19% θαη 
θιαζηθά ζπκβφιαηα 14% ή 
2%) 
+ πκπιεξσκαηηθή 
αζθάιηζε 
Πεξηνξηζκνχ δεκηψλ 
(πνζνζηφ 2%) 
+ Πεξηνξηζκφο Εεκηψλ γηα 
ηελ Swiss Re 
(πνζνζηφ 6= %) 

Γαιιία Ηδησηηθή Swiss Re, Munich Re, Scor, 
θ.ά. 

- 

Οπγγαξία Ηδησηηθή - Πεξηνξηζκφο δεκηψλ 
Ηηαιία Ηδησηηθή 

+ Γεκφζηα γηα λέα 
Αζθαιηζηηθά  

? 
+ FRR (Σακείν 
Αληαζθαιηζηηθψλ Κηλδχλσλ) 
Μία αληαζθαιηζηηθή 
θνηλνπξαμία είλαη ππφ 
Γεκηνπξγία 

60% αλαινγηθή θαη 
πεξηνξηζκνχ δεκηψλ 
+ πεξηνξηζκνχ δεκηψλ γηα 
ζπλδπαζκέλνπο θηλδχλνπο 
Καη αλαινγηθή γηα 
δηάθνξνπο θηλδχλνπο 
(80% είλαη πεξηνξηζκφο 
θηλδχλνπ) 

Κύπξνο - - Γελ ππάξρεη αληαζθάιηζε 
Λεηνλία - - - 
Ληζνπαλία - Γηεζλείο αληαζθάιηζε - 
Λνπμεκβνύξγν  Munich Re, Swiss Re 

Germany, Axa Re, Partner 
Re, GE Frankona, θ.ά. 

Αλαινγηθήe 
40% γηα ηα θξνχηα 
20% γηα ηνλ νίλν θαη ηα 
ιαραληθάs 
Πεξηνξηζκφο Εεκηψλ 

Οιιαλδία Ηδησηηθή γηα ηελ 
Αζθάιηζε ραιαδηνχ 
(δεκφζηα γηα θάπνην 
Πηινηηθφ πξφγξακκα) 

Munich Re, Swiss Re, 
Hannover Re, Scor, Mapfre, 
Partner Re, GE Frankona, 
Lloyds, θ.ά. 

- 

 
 
Απζηξία 

 
 
Ηδησηηθή 

12 national companies 
+ International market: 
Munich Re, Scor Germany, 
Hannover Re, Swiss Re 
Germany, Sirius Re, θ.ά. 

 
25% άλαινγηθή θαη 
πεξηνξηζκνχ δεκηψλ 
(πνζνζηά 5% κε 8%) 
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Υώξα Ηδησηηθή ή Γεκόζηα Κύξηνη Αληαζθαιηζηέο Σύπνη αληαζθαιίζεσλ 

& πνζνζηά 

Πνισλία Ηδησηηθή Swiss Re, Partner Re - 
Πνξηνγαιία Ηδησηηθή – Γεκφζηα Κπβέξλεζε Πεξηνξηζκφο Εεκηψλ κε 

απαιιαγή  
(πνζνζηά 6.3% κέ10.8% 
ησλ αζθαιίζηξσλ) 

Ρνπκαλία Ηδησηηθή Γηεζλείο Αληαζθαιηζηέο - 
ινβελία Ηδησηηθή - Πεξηνξηζκφο Εεκηψλ 
ινβαθία - - Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Φηλιαλδία Ηδησηηθή - Οκαδηθή Αζθάιηζε 
νπεδία Ηδησηηθή - - 
Αγγιία Ηδησηηθή  Πεξηνξηζκφο Εεκηψλ 
Σνπξθία Ηδησηηθή (δπλαηφηεηα 

Γεκφζηαο αληαζθά- 
ιηζεο απφ ην 2005 
δηα λφκνπ) 

Απφ ην 2004 κφλν ε Milli Re 
 

70 % αλαινγηθή (πην 
θνηλή) θαη πεξηνξηζκφο 
δεκηψλ (ζπλνιηθά πνζνζηά: 
πεξίπνπ 5% ησλ 
αζθαιίζηξσλ) 

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 
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6. Άιια εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζηελ Δπξώπε 
 
 

6.1. Σύλζεζε Κεθαιαίνπ 
 
Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη, ζε γεληθέο γξακκέο,  άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ, ησλ δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ, ησλ 
εηδηθψλ εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε κειινληηθψλ αγνξψλ ζηελ Δπξψπε. 
Απηφ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 
ζηελ Δπξψπε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αλάπηπμε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
εμαξηάηαη, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ ή απφ ηνλ ξφιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ζρεηηθά 
κε ηηο εηδηθέο εληζρχζεηο. 
 
Τπάξρνπλ ζρήκαηα δεκφζηαο απνδεκίσζεο κέζσ εηδηθψλ εληζρχζεσλ θαη θνλδπιίσλ 
θαηαζηξνθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο (ζηελ Ηξιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ 
Αγγιία γηα ην δσηθφ θεθάιαην κφλνλ). Απφ ηηο ιεθζείζεο πιεξνθνξίεο, θαίλεηαη φηη ε 
δεκφζηα απνδεκίσζε, κέζσ νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, 
ζπκπνζνχηαη πάλσ απφ 1 δηο Δπξψ, ζαλ εηήζηνο κέξνο φξνο ζηα 27 Κξάηε Μέιε 
ηεο ΔΔ.  Απφ ην πνζφ απηφ 35% αληηζηνηρεί ζηελ Αγγιία, θαη αθνξά αζζέλεηεο ζην 
δσηθφ θεθάιαην, θαη ην ίδην πεξίπνπ πνζφ αληηζηνηρεί ζηελ Γαιιία (25%), ηελ Ηηαιία 
(10%) θαη ηελ Γεξκαλία (10%), γηα δηαθνξεηηθνχο γεσξγηθνχο θηλδχλνπο (θαη ζε 
κηθξφηεξε έθηαζε γηα ην δσηθφ θεθάιαην). 
 
Οη κειινληηθέο αγνξέο απνηεινχλ έλα, δπλεηηθά, ρξήζηκν ηδησηηθά εξγαιείν γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ηηκψλ. Παξφια απηά, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί θαιά ζηελ 
Δπξψπε, θπξίσο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, πηζαλφηαηα ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη ε έιιεηςε νκνηνγέλεηαο ζηηο 
ηηκέο ησλ πξντφλησλ. 
 
  

6.2. Δηδηθέο εληζρύζεηο θαη ηακεία 
 
Όηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αγνξνθεληξηθά εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
θηλδχλσλ φπσο, κειινληηθέο αγνξέο, αζθαιίζεηο ή ηακεία αιιεινβνεζείαο, ή αθφκα 
θη’αλ ππάξρνπλ απηά ηα εξγαιεία ηεο αγνξάο, ζπκπιεξσκαηηθά ζ’απηά, δίλνληαη 
εηδηθέο εληζρχζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ψζηε λα βνεζεζνχλ νη αγξφηεο 
ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκθνξψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ε κεξηθέο ρψξεο, ε 
πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ θηλδχλνπο, παξέρεηαη ηδησηηθά ελψ, ζπρλφηεξα, 
ππάξρεη θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο αζζέλεηεο ησλ δψσλ (κία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε 
Οιιαλδία, ε Ηξιαλδία, ε Αγγιία, θ.ά.). Οη ινηπέο ρψξεο δίλνπλ φιεο ηηο απνδεκηψζεηο 
ζηελ γεσξγία γηα θαηαζηξνθηθέο δεκηέο, ππφ κνξθή εηδηθψλ εληζρχζεσλ ή κέζσ 
θνλδπιίσλ θαηαζηξνθψλ.  
 
Δηδηθέο εληζρχζεηο ή βνήζεηα ζηελ πεξίπησζε ζπκθνξψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 
ζπλήζσο πξνθαινχλ δηαζηξεβιψζεηο ζηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ. Γη’απηφ ηνλ ιφγν, 
πνιιέο ρψξεο δεκηνπξγνχλ εηδηθά ηακεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ 
γεσξγία. πλήζσο ηα ηακεία απηά έρνπλ ζθνπφ ηελ ζπζζψξεπζε ρξεκάησλ, θάζε 
ρξφλν, ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα αλαπάληερεο θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο 
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είλαη αλαγθαίν λα παξαζρεζεί βνήζεηα αλ ζπκβεί κία ζπκθνξά ή κία θπζηθή 
θαηαζηξνθή.  
 
Μεξηθέο ρψξεο ηξνθνδνηνχλ ηα ηακεία εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ελψ άιιεο έρνπλ πην «ηδησηηθά» θεθάιαηα, ζπλήζσο 
ηξνθνδνηνχκελα απφ ηέιε πνπ επηβάιινληαη ζε κεξηθά πξντφληα. Οη Πίλαθεο 18 θαη 
19 δείρλνπλ ηα κε-αζθαιηζηηθά ζρήκαηα, φπσο θνλδχιηα θαηαζηξνθψλ, ινγαξηαζκνί 
ζηαζεξνπνίεζεο θαη εηδηθέο εληζρχζεηο.  
 
Πίλαθαο Νν.18 Άιια εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Υώξα Λνγαξηαζκνί 
ηαζεξνπνίεζεο 

Σακείν 
πκθνξώλ 

Δλίζρπζε 
Ad hoc 

Ζκεξνκελία 
Πιεξνθνξίαο 

 
Βέιγην - ΓΓ θαη ΓΤΜΔ - 2006 
Βνπιγαξία - ΓΓ ΓΓ 2006 
Κύπξνο - - ΓΓ 2006 
Σζερία - - ΓΜΔ (?) 2006 
Γαλία - Η + ΓΤΜΔ Η + ΓΤΜΔ ΓΓ 2006 
Γεξκαλία - ΓΤΜΔ (

1
) ΓΓ 2006 

Δζζνλία - - - 2006 
Ηξιαλδία - - ΓΓ (

1
) 2006 

Διιάδα - - ΓΓ 2006 
Γαιιία - ΓΜΔ - 2006 
Ηηαιία - ΓΓ - 2006 
Λεηνλία - ΓΓ ΓΓ 2006 
Ληζνπαλία - ΓΓ ΓΓ 2006 
Λνπμεκβνύξγν - - ΓΓ (

1
) 2006 

Οπγγαξία - - ΓΓ 2006 
Οιιαλδία - ΓΤΜΔ - 2006 
Απζηξία - ΓΓ ΓΓ 2006 
Πνισλία - ΓΓ ΓΓ 2006 
Πνξηνγαιία - ΓΜΔ - 2006 
Ρνπκαλία - - ΓΓ 2006 
ινβελία - - ΓΓ 2006 
ινβαθία - ? ? 2006 
Ηζπαλία Δ - ΓΓ 2006 
Φηλιαλδία ΗΜΔ - ΓΓ 2006 
νπεδία Δ - ΓΓ 2006 
Αγγιία - - ΓΓ (

1
) 2006 

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

 
πκβνιηζκνί: 

- Γελ ππάξρεη (θελή ζεηξά ζεκαίλεη φηη δελ  
ππήξρε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε 

ΓΤΜΔ Γεκφζηα ππνρξεσηηθή κεξηθψο επηδνηνχκελε 

Δ Δπηδνηνχκελε ΓΓ Γεκφζηα δσξεάλ 

ΗΜΔ Ηδησηηθή Μεξηθψο Δπηδνηνχκελε ? Άγλσζην 

ΓΜΔ Γεκφζηα Μεξηθψο Δπηδνηνχκελε   

εκείσζε: Λείπεη ε Μάιηα  
(1) Αθνξά κφλν Εσηθφ θεθάιαην 

 
Πίλαθαο Νν.19  Άιια εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζε άιιεο Δπξσπατθέο 

ρώξεο 
Υώξα Λνγαξηαζκνί 

ηαζεξνπνίεζεο 
Σακείν 

πκθνξώλ 
Δλίζρπζε 

Ad hoc 
Ζκεξνκελία 

Πιεξνθνξίαο 

Κξναηία - - ΓΓ 2006 
Σνπξθία - ΓΓ (

1
) ΓΓ 2006 

Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 



 91 

Όπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζε κεξηθέο ρψξεο, 
ελαιιαθηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εηδηθέο εληζρχζεηο ή ηελ βνήζεηα κέζσ 
ηακείσλ, ππάξρεη κία θξαηηθή ζπκκεηνρή είηε : 
 
—  σο παξνρή επηδνηήζεσλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. 
—  σο απεπζείαο παξνρή αληαζθαιίζεσο. 
—  σο παξνρή ελφο δίρηπ αζθαιείαο (απηή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κχπξνπ). 
 

Πνιχ ζπρλά, ε ζηήξημε ζηα ζρήκαηα ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο πξνέξρεηαη απεπζείαο 
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ε κεξηθέο απ’απηέο ηηο ρψξεο, δελ είλαη απεπζείαο 
απφ ηελ θπβέξλεζε ππφ ηε κνξθή ππνπξγείνπ, αιιά απφ έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ 
πνπ δηνηθεί ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηηο γεσξγηθέο αζθαιίζεηο ππνζέζεηο. Οη νξγαληζκνί 
απηνί εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 20.    
 

Πίλαθαο Νν.20 Γεκόζηνη Οξγαληζκνί ζπλαθείο κε ηηο αγξνηηθέο 
αζθαιίζεηο 

Υώξα Οξγαληζκνί 
Διιάδα ΔΛ.Γ.Α. (Διιεληθέο Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο), Γεκφζηνο Αζθαιηζηήο 
Ηζπαλία ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) — Τπνπξγείν Γεσξγίαο 
Ηηαιία ISMEA (Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare), φρη κφλν 

γηα αζθαιίζεηο 
Κύπξνο AIO (Γεσξγηθφο Αζθαιηζηηθφο Οξγαληζκφο) 
Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 
 
 

Παξφια απηά, ζηηο ρψξεο εθείλεο πνπ έρνπλ, επίζεο, ηακεία, ηα ηακεία απηά θαη ε 
αζθαιηζηηθή ζηήξημε είλαη πνιχ ζπρλά ζηελά ζπλδεδεκέλα, έλα κέξνο ηνπ ηακείνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηδφηεζε αζθαιίζηξσλ (απηή είλαη ε πεξίπησζε ηεο 
Απζηξίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Σζερίαο απφ ην 2004, θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε ηεο 
Γαιιίαο) φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 21.  
 

Πίλαθαο Νν. 21. Σακεία ζπλαθή κε επηδνηήζεηο θαη εθ ησλ πζηέξσλ 
εληζρύζεηο 

Υώξα Γεκόζην/Ηδησηηθό Σακείν 

 
 
 
Βέιγην 

Γεκφζην Caisse Nationale des Calamites (απφ ην 1976) 
(Δζληθφ Σακείν Δληζρχζεσλ) 

 
 
Μεηθηφ 

Fonds de mutualisation des animaux 
Σακείν Οκαδνπνίεζεο ησλ δψσλ (απφ ην 1998) 
Fonds de mutualisation des végétaux  
Σακείν Οκαδνπνίεζεο ησλ θπηψλ (απφ ην 
1993) — Παηάηα 

Βνπιγαξία Γεκφζην Fund for insect pest control (against Moroccan 
locust) 
Σακείν γηα ηνλ έιεγρν παξαζίησλ ησλ θπηψλ 
(θαηά ηεο Μαξνθηλήο αθξίδαο) 

Σζερία Γεκφζην Support and Guarantee Fund for Farmers and 
Forestry (PGRLF) 
Σακείν Τπνζηήξημεο & Δγγχεζεο γηα Αγξφηεο θαη ηελ 
Γαζνθνκία 

Γεξκαλία Μεηθηφ Tierseuchenkassen (Αζζέλεηεο δσηθνχ 
θεθαιαίνπ) 
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Υώξα Γεκόζην/Ηδησηηθό Σακείν 

 
 
 
 
 
Γαλία 

 
Ηδησηηθφ 

Σακείν γηα πιεκκχξεο, φρη εηδηθά γηα ηελ 
γεσξγία. Ηδησηηθά ηξνθνδνηνχκελν απφ 
επηβαξχλζεηο ζηα αζθάιηζηξα ππξφο (1991). 

 
 
Μεηθηφ 

χζηεκα αληηζηάζκηζεο γηα ηελ ζθαγή ησλ 
δψσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ησλ 
λφζσλ. 
Απηφ ην ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο, ππφ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ζπκπιεξψζεθε κε 
ηελ 
Απνδεκίσζε απφ θεθάιαηα πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί απφ ηελ αγξνηηθή βηνκεραλία. 

Δζζνλία - - 

 
 
Ηξιαλδία 

Ηδησηηθφ Κνηλνπξαμία παηάηαο (ηακείν παξαγσγψλ 
παηάηαο) (ENESA 2004) 

Μεηθηφ Σακείν γηα ηελ εθξίδσζε ησλ δσηθψλ λφζσλ 
(κεηθηφ 50 %) 

Διιάδα - - 

Ηζπαλία - - 

 
 
Γαιιία 

 
 
Μεηθηφ 

Fonds National de Garantie des Calamites 
Agricoles (FNGCA) 
(50 %) 
(Δζληθά Σακεία Δγγχεζεο Αγξνηηθψλ 
Δληζρχζεσλ) 

Ηηαιία Γεκφζην FSN (Δζληθφ Σακείν Αιιειεγγχεο) (απφ ην 
1970) θαη 
FSNPA (Δζληθφ Σακείν Αιιειεγγχεο Αιηείαο θαη 
Τδαηνθαιιηέξγεηαο) (απφ ην 2004) 

Κύπξνο - - 
Λεηνλία - - 
Ληζνπαλία Γεκφζην Σακείν Δληζρχζεσλ 
Λνπμεκβνύξγν Γεκφζην Σακείν Αιιειεγγχεο Ακπειψλσλ 
Οπγγαξία - - 
 
Οιιαλδία 

Μεηθηφ Τπνρξεσηηθφ ηακείν δσηθνχ θεθαιαίνπ 
Γεκφζην Με-αγξν-εμεηδηθεπκέλν ηακείν (πεγή: ENESA 

2004) 
Απζηξία Γεκφζην Απζηξηαθφ ηακείν θαηαζηξνθψλ 
Πνισλία Γεκφζην Σακείν γηα επηδεκηθέο λφζνπο 
Πνξηνγαιία Μεηθηφ Σακείν Δληζρχζεσλ 
Ρνπκαλία - - 
ινβελία - - 
ινβαθία - Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
Φηλιαλδία - - 
νπεδία Γεκφζην (Πξφγξακκα γηα κνιπζκαηηθέο λφζνπο δσηθνχ 

θεθαιαίνπ) Swedish Board of Agriculture  
Αγγιία - - 
Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

 

ην Βέιγην ππάξρνπλ ηξία ηακεία. Σν Caisse Nationale des Calamitées (Σακείν 
θαηαζηξνθψλ) ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Γίλεη βνήζεηα ζηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 
Νφκν ηεο 12/07/1976. Δθηφο απηνχ, ππάξρνπλ θαη δχν ηακεία αιιεινβνεζείαο, ην 
Σακείν πξνβιέςεσλ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δψσλ θαη 
ησλ δσηθψλ πξντφλησλ (Fonds des animaux), απφ ην 1998, θαη ην Σακείν 
πξνβιέςεσλ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο (Fonds des végétaux). Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
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ηειεπηαίνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο παηάηαο. Απηά ηα δχν ηακεία 
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη, ζε κία βάζε ηνπ 50%, απφ ηνπο παξαγσγνχο κέζσ 
ππνρξεσηηθψλ ηειψλ θαη, κεηά ηελ πξφζθαηε θξίζε, κέρξη 50% απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. Παξφια απηά, εθηφο απηψλ ησλ ηακείσλ, δίλνληαη εηδηθέο εληζρχζεηο ζε πνιχ 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο, απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε (dioxin intervention 1999), 
θαη/ή απφ ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο (γξίπε avian 2005, απφ ηελ 
πεξηνρή ηεο Φιακαλδίαο). 
 

ηελ Σζερία, νη αζθαιίζηκνη θίλδπλνη θαιχπηνληαη κφλν απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απφ 
ην 2004, ην Σακείν ηήξημεο θαη Δγγχεζεο Αγξνηψλ θαη Γαζψλ (Support and 
Guarantee Fund for Farmers and Forestry – PGRLF), παξείρε επηδνηήζεηο 
αζθαιίζηξσλ ηφζν γηα ηελ αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ φζν θαη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. 
 
ηελ Γαλία, ππάξρεη έλα ζχζηεκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ ζθαγή δψσλ ζαλ 
αληηκεηψπηζε ζηα μεζπάζκαηα αζζελεηψλ. Ζ απνδεκίσζε απηή, θάησ απφ 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ζπκπιεξψλεηαη απφ απνδεκίσζε πξνεξρφκελε απφ 
ηακεία πνπ έρεη ηδξχζεη ε αγξνηηθή βηνκεραλία. Οη βηνκήραλνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
πιεξψλνπλ έλα πνζφ ζηα ζρήκαηα απηά (ηακεία), αλάινγν κε έλα πνζνζηφ επί  ηεο 
παξαγσγήο ηνπο ή επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
ηελ Γεξκαλία, ππάξρνπλ εηδηθά θξαηηθά πξνγξάκκαηα κεηά απφ θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο, αιιά ζπλήζσο ε επείγνπζα ελίζρπζε είλαη κέξνο ηεο επζχλεο ησλ 
νκνζπνλδηαθψλ θξαηψλ, δηφηη δελ ππάξρεη θξαηηθφ ηακείν θαηαζηξνθψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο μεζπαζκάησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ, νη θηελνηξφθνη απνδεκηψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν πεξί αζζελεηψλ ησλ δψσλ. Ο λφκνο ζεζπίδεη φηη κία 
ρξεκαηηθή απνδεκίσζε πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη γηα δψα ησλ νπνίσλ ν αθαληζκφο 
έρεη δηαηαρζεί επίζεκα, φπσο επίζεο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δψα έρνπλ 
πεζάλεη κεηά ηελ εληνιή γηα αθαληζκφ ή αθφκα γηα λεθξά δψα ζηα νπνία κία 
γλσζηνπνηήζηκε αζζέλεηα έρεη αληρλεπζεί κεηά ζάλαηνλ (Σακείν αζζέλεηαο δψσλ 
Tierseuchenkassen, Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). 
 
ηελ Ηξιαλδία, ην ηακείν απνδεκηψλεη αγξφηεο γηα ηελ εκπνξηθή αμία ησλ 
ππνρξεσηηθά ζθαγηαζζέλησλ δψσλ. Ζ αγξνηηθή θνηλφηεηα ζπλνιηθά, ζπλεηζθέξεη ζην 
ηακείν ππφ κνξθή ηέινπο). Απηά ηα ηέιε «εμάιεηςεο αζζελεηψλ» επηβάιινληαη ζην 
ζηάδην ηεο ζθαγήο φισλ ησλ βννεηδψλ θαη ζηα πξντφληα γάιαθηνο. Σα ηέιε 
ξπζκίδνληαη ηαθηηθά, κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί φηη ην 50% ηνπ θφζηνπο απνδεκίσζεο 
αληηκεησπίδεηαη απφ ηα ηέιε. 
 
ηελ Γαιιία, ην ηακείν Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles (FNGCA) 
θαιχπηεη κε-αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηακείνπ απηνχ γίλεηαη 
απφ αγξφηεο θαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ππφ ηε βάζε ηζνηηκίαο (50%). Ζ 
ζπκκέηνρή ησλ αγξνηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ επηβνιή θφξσλ ζηα πιεξσζέληα 
αζθάιηζηξα ψζηε λα θαιπθζνχλ φινη νη αζθαιηζκέλνη θίλδπλνη (13% ζηα 
αζθάιηζηξα ππξφο, 5% ζηα αζθάιηζηξα ησλ αγξνηηθψλ απηνθηλήησλ, θαη 7% ζηα 
αζθάιηζηξα ησλ ινηπψλ γεσξγηθψλ αζθαιίζεσλ). Σελ ίδηα ζηηγκή, ην  FNGCA 
επηδνηεί έλα κηθξφ ηκήκα ησλ αζθαιίζηξσλ, αλάινγα κε ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ. 
Μεηά ηελ επίζεκε δήισζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, νη απνδεκηψζεηο πιεξψλνληαη 
ζηνπο αγξφηεο πνπ έρνπλ αγνξάζεη αζθάιηζε γηα έλα ηνπιάρηζηνλ αζθαιίζηκν 
θίλδπλν θαη έρνπλ ππνζηεί δεκίεο πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. 
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ηελ Κχπξν ν θξαηηθφο νξγαληζκφο αγξνηηθήο αζθάιηζεο, ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ 
νπνίνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθήο αζθάιηζεο 
πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο έλαληη φισλ ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, 
παξέρεη επηδνηήζεηο (50%) ζην ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο. πκπιεξσκαηηθά, 
ην ζχζηεκα παξέρεη εηδηθέο θξαηηθέο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζε αγξφηεο πνπ 
ππέζηεζαλ απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ δεκίεο, ζπλεπεία θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ψζηε 
λα απνδεκησζνχλ γηα δεκηέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηηθφ ζρήκα ή 
απφ δεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο πνπ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην ζχλνιν ησλ 
αζθαιηδνκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, ή φηαλ ηα απνζεκαηηθά δελ επαξθνχλ ψζηε λα 
θαιχςνπλ ηηο δεκηέο. 
 
ηελ Λεηνλία παξέρεηαη,  θξαηηθά-εγγπεκέλε απνδεκίσζε, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 
επηδσνηίαο ησλ δψσλ, απφ ηα θξαηηθά θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα απξφβιεπηεο 
θαηαζηάζεηο.  Τπάξρεη κία απνδεκίσζε γηα δεκίεο ζπλεπεία δπζκελψλ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη αζζελεηψλ ησλ δψσλ θαη παξφκνηεο, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο εηδηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Οη επηδνηήζεηο παξέρνληαη ζην 
χςνο ηνπ 50% αιιά πεξηνξίδνληαη αλά κνλάδα (εθηάξην, δσηθή παξαγσγή). 
 
ηε Ληζνπαλία, ππάξρεη έλα ηακείν αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ γηα δεκίεο ζηα 
αγξνηηθά θηίξηα, ζηηο αγξνηηθέο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, δψα θαη πηελά ζπλεπεία 
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη επηδεκηθέο αζζέλεηεο 
δψσλ. Απνδεκίσζε έσο 60% δίδεηαη ζ’εθείλνπο πνπ έρνπλ αζθαιίζεη ηελ κεησκέλε 
αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη 20% ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ηέηνηα θάιπςε. 
 
ηελ πεξίπησζε ηεξαζηίσλ θαηαζηξνθψλ, ε θπβέξλεζε εγθξίλεη εηδηθέο εληζρχζεηο 
ζηήξημεο γηα ηνπο αγξφηεο. Ζ απνδεκίσζε θπκαίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ έθηαζε ηεο 
δεκηάο, π.ρ., ην 2005 απηνί πνπ ππέζηεζαλ 100-80% απψιεηεο έιαβαλ 50% 
απνδεκίσζε, εθείλνη πνπ ππέζηεζαλ 80-50% έιαβαλ 30% θαη εθείλνη πνπ 
ππέζηεζαλ 50-30% έιαβαλ 15%. πλήζσο ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζε πεξίνδν 
ελφο έηνπο. Τπάξρεη αθφκα κεξηθή ζηήξημε ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη 50%, πνπ 
μεθίλεζε ην 1992. 
 
ηελ Απζηξία, ην ηακείν θαηαζηξνθψλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πξνιεπηηθά κέηξα, 
θαη έλα κηθξφ κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηδφηεζε ηεο αζθαιίζεο θαιιηεξγεηψλ 
(25% ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο θάιπςεο ραιαδφπησζεο θαη παγεηνχ). Ζ επηδφηεζε 
απηή παξέρεηαη ππφ ηνλ φξν φηη ε πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε παξέρεη επίζεο 25% ησλ 
αζθαιίζηξσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο  παγεηφ, 
δελ επηηξέπνληαη πιεξσκέο απφ ην εζληθφ ηακείν επεηδή απηά ηα ζπκβάληα 
πξνθαινχληαη απφ αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο. Μεξηθέο θνξέο ε θπβέξλεζε θάλεη 
επηπξφζζεηεο εηδηθέο πιεξσκέο, κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη κε-αζθαιίζηκα 
ζπκβάληα.  
 
ηελ Πνξηνγαιία, γηα ηα πξνεγνχκελα 10 ρξφληα, ιήθζεθαλ κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θαηαζηξνθέο πνπ δελ θαιχπηνληαλ 
απφ ηελ αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κέζσ ηνπ Fundo 
de Calamidades (Σακείν θαηαζηξνθψλ). Σν ηακείν ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ κηα 
ζπλεηζθνξάο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηνπο αγξφηεο. Οη αγξφηεο 
έρνπλ ην δηθαίσκα ην ιάβνπλ απνδεκίσζε απφ ην ηακείν, κφλνλ αλ έρνπλ αγνξάζεη 
έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαιιηεξγεηψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο πνπ 
γίλεηαη φηαλ ζπκβαίλεη ε θαηαζηξνθή. Πξέπεη επίζεο λα θαηαβάινπλ ζην ηακείν κία 
ζπλεηζθνξά ίζε κε ην 0.2% ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο. Ζ απνδεκίσζε δίλεηαη απφ ην 
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ηακείν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, σο δψξν ζηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο, θαη 
θαη’εμαίξεζε, ζαλ απεπζείαο απνδεκίσζε.   
. 
ηελ Ρνπκαλία, νη παξαγσγνί γεσξγηθψλ πξντφλησλ σθεινχληαη απφ ηελ δηάηαμε 
ηνπ Νφκνπ 381/2002, αλ έρνπλ επεξεαζηεί απφ θπζηθά θαηλφκελα θαη αλ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε κία πεξηνρή ζπκθνξάο πνπ έρεη επίζεκα δεισζεί, σο ηέηνηα, απφ 
θπβεξλεηηθή απφθαζε, θαη νη θαιιηέξγεηεο, νη θπηείεο, ηα δψα, ηα πηελά ή ηα ςάξηα 
ηνπο είλαη αζθαιηζκέλα ζε κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν 
Γεσξγίαο. Σα αζθάιηζηξα επηδνηνχληαλ, αξρηθά, κε 20% αιιά ην 2005 ην χςνο ηεο 
επηδφηεζεο απμήζεθε ζην 50%. Γελ ππάξρεη θξαηηθφ ηακείν γηα θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο.  
 

ηελ ινβελία, ππάξρεη κία ζεηξά εηδηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 
γεσξγία απφ ηελ θπβέξλεζε, γηα ηελ απνδεκίσζε εθηάθησλ θαηαζηξνθψλ. Ζ 
απνδεκίσζε γηα δεκηέο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζπκπεξηιακβάλεη θξαηηθή βνήζεηα 
γηα ηελ μεξαζία, ηελ ραιαδφπησζε θαη ηνλ παγεηφ. Σελ δεθαεηία 1994-2004 ν κέζνο 
εηήζηνο φξνο ηεο δαπάλεο ήηαλ 8.2 εθαηνκκχξηα Δπξψ, ελψ κεηά ην 2000 ε δαπάλε 
απμήζεθε δξακαηηθά, φπνπ ν κέζνο φξνο ήηαλ 15.6 εθαηνκκχξηα Δπξψ.  Τπφ φξνπο 
ζπλνιηθήο δεκνζηνλνκηθήο δαπάλεο, ε βνήζεηα γηα θαηαζηξνθέο ζηελ γεσξγία γηα 
ηελ 5εηία 2003-2008 αληηπξνζψπεπε, πεξίπνπ, ην 1/10 (ν κέζνο φξνο γηα ην 2000 – 
2004 ήηαλ 10.5%). Μφλν ην 2006, γηα πξψηε θνξά, ππήξμε επηδφηεζε αζθαιίζηξσλ 
ζηνπο  παξαγσγνχο θαιιηεξγεηψλ κέζσ ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ θαίλεηαη 
λα είλαη κία αξρή γηα  κηα πην ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ θξάηνπο θαη ηδησηψλ 
ζηελ δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ θηλδχλσλ ζηελ ινβελία. 
 
ηελ Φηλιαλδία, δηαηίζεηαη δσξεάλ θάιπςε γηα φινπο ηνπο αγξφηεο, ππφ ηνλ φξν φηη 
αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ζ θάιπςε πξνέξρεηαη απφ έλα 
θξαηηθφ ζρήκα απνδεκηψζεσλ δεκηψλ (βαζηζκέλν ζην Νφκν πεξί δεκηψλ ζηηο 
θαιιηέξγεηεο), θαη επίζεο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα ηελ πξφιεςε ζπγθεθξηκέλσλ 
αζζελεηψλ ζηα δψα (πεξηνξηζκέλε θάιπςε, βαζηζκέλε ζην Νφκν πεξί Αζζελείαο ησλ 
Εψσλ). Σα ζρήκαηα εκπνξηθψλ αζθαιίζεσλ δελ επηδνηνχληαη ζηελ Φηλιαλδία. Οη 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα πξνζθέξνπλ αζθάιηζε γηα ηέηνηα 
ζπκβάληα (εθηφο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ), δηφηη αθξαίεο δεκίεο απνδεκηψλνληαη απφ ην 
θξάηνο. 
 
ηελ νπεδία, ππάξρεη δεκφζην πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ 
απνδεκίσζε δεκηψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ελψ γηα άιιεο θαηαζηξνθέο ζηελ 
γεσξγία, φπσο κνιπζκέλεο δσνηξνθέο, παξάζηηα θπηψλ ή κφιπλζε απφ ξαδηελεξγά 
θαηάινηπα, ε απνδεκίσζε δίλεηαη ππφ κνξθή εηδηθήο ελίζρπζεο. ην πξφγξακκα 
πεξί κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, νη αγξφηεο δελ ππνρξενχληαη λα πιεξψζνπλ 
αζθάιηζηξα αιιά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα (φπσο 
ζθαγηαζκφ ή απνιχκαλζε) ζηελ πεξίπησζε μεζπάζκαηνο θάπνηαο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαλνληζκφ αζζέλεηεο. ηελ πεξίπησζε επηδσνηηθήο 
αζζέλεηαο, νη αγξφηεο απνδεκηψλνληαη πιήξσο (100%) γηα ηελ αμία ησλ δψσλ θαη ην 
θφζηνο ηεο απνιχκαλζεο, θαη κε 50% γηα ηηο απψιεηεο ζηελ παξαγσγή. ηελ 
πεξίπησζε δσνλφζσλ (ζαικνλέισζε), νη αγξφηεο απνδεκηψλνληαη κέρξη ηνπ 70% 
ησλ εμφδσλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα. 
 
ηελ Αγγιία, εηδηθέο εληζρχζεηο δίλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε σο απνδεκίσζε ζηελ 
πεξίπησζε ηεο «εληνιήο» γηα ζθαγηαζκφ ησλ δψσλ (φπσο ζπλέβε ην 2001 γηα ηνλ 
αθξψδε ππξεηφ κε πνζφ επηδφηεζεο γχξσ ζηα 1.640 εθαηνκκχξηα Δπξψ).  
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 22, νη πιεξσκέο ησλ εηδηθψλ εληζρχζεσλ, ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, είλαη πνιχ πςειέο (2000-2005) ζπγθξηλφκελεο κε απηέο ηεο 
Ηζπαλίαο (2000-2005). Αληίζεηα, ζηελ Ηζπαλία νη επηδνηήζεηο γηα ηελ αζθάιηζε είλαη 
πςειφηεξεο (Πίλαθαο 10) Σν παξάδεηγκα απηφ απνδεηθλχεη κία δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε ζηελ ρξήζε ησλ θξαηηθψλ πιεξσκψλ (Πίλαθαο 23). 
 
Πίλαθαο Νν.22   Δηδηθέο εληζρύζεηο (ad hoc payments) & Σακεία θαηά ηα 

πξόζθαηα έηε 
 

Υώξα 
 

Γηαζέζηκα 
Έηε 

ύλνιν 
πιεξσκώλ 
(€ 000.0000) 

Μέζνο όξνο 
Πιεξσκώλ/ 

έηνο 
(€ 000.0000) 

 
ρόιηα 

Βέιγην 1985-2002 29.4 1.6 Παγεηφο, μεξαζία, βξνρή, παξάζηηα 

1999 280 -- Εσηθφ θεθάιαην : δηνμίλεο 

Βνπιγαξία 2000-2004 2 0.4 Σακείν Διέγρνχ παξαζηηηθψλ εληφκσλ θ.ά. 

Σζερία 1995–2004 369.3 36.9 Πιεκκχξα, μεξαζία, παγεηφο 

Γαλία - - - Εεκίεο Θχειιαο & Θχειιαο Γαζψλ 

 
 
Γεξκαλία 

 
 

2004–2006 

 
 

337 

 
 

112.3 

2004 Πιεκκχξα πάλσ απφ Δπξψ 240 
εθαηνκ. 
Αζζέλεηεο δσηθνχ θεθαιαίνπ, 
ζπκπεξηιακβα-λνκέλσλ ησλ πξνιεπηηθψλ 
κέηξσλ 

Δζζνλία - - - Γελ ππάξρνπλ πιεξσκέο 

Ηξιαλδία 1999–2004 400.6 (
1
) 66.8 (

1
) Αζζέλεηεο δσηθνχ θεθαιαίνπ 

Διιάδα 1995–2004 701.0 70.1 - 

Ηζπαλία 2000–2005 22.2 3.7 Παγεηφο, μεξαζία, βξνρή 

Γαιιία 1996–2005 1 555.8 (
1
) 155.6 (

1
) Ξεξαζία 67%, παγεηφο 19%, βξνρή 13% 

Ηηαιία 2001–2006 680.0 113.3 Ξεξαζία θαη άιινη θίλδπλνη πνπ δελ 
αζθαιίδνληαη 

Κύπξνο 2001–2004 28.6 7.2 - 

Λεηνλία 2000–2005 19.3 3.2 Παγεηφο, μεξαζία, βξνρή 

Ληζνπαλία 2000–2005 15.7 2.6 Παγεηφο, μεξαζία, βξνρή 

Λνπμεκβνύξγν - - - Γελ δφζεθαλ εηδηθέο πιεξσκέο γηα 
θαιιηέξγεηεο. Γελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία 

Οπγγαξία 1999–2002 48.8 12.2 Παγεηφο, Ξεξαζία 

Οιιαλδία 1998 250.0 - Τπεξβνιηθή βξνρή. Γελ επηηξέπεηαη πιένλ 

Απζηξία 1995–2004 55.9 5.6 Παγεηφο, μεξαζία, πιεκκχξα 

Πνισλία - - - Δπηδεκηθέο αζζέλεηεο 

Πνξηνγαιία Σειεπηαία 10 
ρξφληα 

30.0 (
2
) 3.0 (

2
) - 

Ρνπκαλία Σειεπηαία 5 
ρξφληα 

56.8 11.4 Ξεξαζία, παγεηφο, πιεκκχξεο 

ινβελία 1995–2004 97.8 9.8 Ξεξαζία, ραιάδη, παγεηφο 

ινβαθία - - - Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Φηλιαλδία 1996–2005 114.2 11.4 Πξφγξακκα απνδεκίσζεο δεκηψλ 
θαιιηεξγεηψλ 

νπεδία - - - Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο 

Αγγιία 2001–2005 1 897.7 379.5 Αζζέλεηεο δσηθνχ θεθαιαίνπ 
ΤΝΟΛΟ   1.062.3  
(Κξναηία) 1997–2004  2.5 Δπξψ 54 εθ. ην 2003 γηα μεξαζία 
(Σνπξθία) (

3
) 1996–2005 52.67 5.26 Δλίζρπζε Διέγρνπ δσηθψλ αζζελεηψλ 

δελ πεξηιακβάλεηαη 
Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 
 
εκεηψζεηο: 
(
1
) 50% απηνχ ηνπ πνζνχ πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ ηνλ ηνκέα, είηε κέζσ θφξσλ ζηηο 

γεσξγηθέο αζθαιίζεηο (Γαιιία), είηε απφ εηζθνξέο ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ (Ηξιαλδία) 
(
2
) Οη Πνξηνγάινη γεσξγνί ζπλεηζθέξνπλ επίζεο ζην ηακείν εληζρχζεσλ, αιιά ην πνζφλ αλαθέξεηαη ζηελ 

θξαηηθή ζπλεηζθνξά 
(
3
) πληειεζηήο ζπλαιιάγκαηνο Δπξψ 1.674.000 = ΣRL 1 (πξψελ Λίξα Σνπξθίαο, 2005) 
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Πίλαθαο Νν.23  Μέζνο όξνο εηεζίσλ πιεξσκώλ Γεκνζίνπ ζηελ Ηζπαλία θαη 
ηελ Γαιιία 

Υώξα Δπηδνηήζεηο Αζθαιίζεσλ 
(€ 000.000) 

Δηδηθέο (Ad hoc) πιεξσκέο 
(€ 000.000) 

Ηζπαλία 230 

 
4 

Ξεξαζία, παγεηφο, βξνρή 

Γαιιία 5 

 
156 

Ξεξαζία, παγεηφο, βξνρή  
Πεγή: JRC – Scientific and Technical Reports 2008 

 
 
7.  θνπηκόηεηα ελόο παλεπξσπατθνύ ζπζηήκαηνο αγξνηηθώλ 

αζθαιίζεσλ 
 
 

7.1. Σύλζεζε θεθαιαίνπ 
 
Σν επξχ θάζκα ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο  θηλδχλσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα Κξάηε 
Μέιε ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ γηα λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
Ωζηφζν, ηα εξγαιεία απηά δελ έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ην είδνο ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πξψελ θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή (CAP-common 
agricultural policy), αιιά ζα βνεζήζνπλ κάιινλ ηηο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο λα 
αληέμνπλ ηνπο πξνζσξηλνχο θξαδαζκνχο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο γηα 
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Κάησ απφ απηή ηελ 
πξννπηηθή ζα ήηαλ ρξήζηκε λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή έρεη εμεηάζεη έλαλ αξηζκφ 
επηινγψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο  αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ησλ 
θηλδχλσλ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βειηησκέλεο αληίδξαζεο ζηελ  πεξίπησζε ηεο 
θξίζεο. 
 
 

7.2. Έλα παλεπξσπατθό ζύζηεκα αγξνηηθήο αζθάιηζεο ή κία 
ελαιιαθηηθή ιύζε;  

 
Λφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ θηλδχλσλ ηνπο, αιιά θαη ζην λνκηθφ, 
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηνπο, έλα παλεπξσπατθφ ζχζηεκα γεσξγηθψλ 
αζθαιίζεσλ ζα κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί. Μηα ζεηξά απφ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε έλα 
θνηλφ ζχζηεκα κπνξεί λα πξνηαζεί θαη λα αλαιπζεί. ε θάζε πεξίπησζε, 
νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη απιή γηα ηε 
δηαρείξηζε απφ ηε  δηνίθεζε  ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη εχθνιε ζηνλ έιεγρν. 
Κάπνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα ζσζηφ παλεπξσπατθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη 
έλα ζχλνιν δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ: 
 

 ηεο δηεπθφιπλζεο ή ηεο επηδφηεζεο ηεο ζχλζεζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 
θαηά πξνηίκεζε ζε επίπεδν γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, 
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 ηεο αληαζθάιηζεο, 
 

 ηεο δηαζαθήληζεο ηνπ πιαηζίνπ, 
 

 ηεο κεξηθήο επηρνξήγεζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη εληφο ηνπ 
πιαηζίνπ. 

 

 
7.2.1. Γηεπθόιπλζε/επηδόηεζε ηεο ζύλζεζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζε 

αλαιπηηθό επίπεδν 
 
Έλα ηζνξξνπεκέλν ζχζηεκα αγξνηηθήο αζθάιηζεο έρεη αλάγθε απφ αμηφπηζηεο θαη 
ιεπηνκεξείο βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη, ζην ειάρηζην δπλαηφ 
επίπεδν, ηε δπζιεηηνπξγία ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο πνπ νδεγεί ζε 
δπζκελείο επηινγέο θαη, ζε θάπνην βαζκφ ζε, εζηθφ θίλδπλν. Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη 
αλαπηχμεη δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ(φπσο FADN, FSS, LUCAS, LPIS, 
γεσγξαθηθή απνγξαθή, εδαθηθνχο ράξηεο) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θνηλήο αγξνηηθήο 
πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 
αζθαιίζηξσλ. 
 
Ο Ακεξηθαληθφο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ (RMA-Risk Management 
Agency) θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο 
εηαηξείεο ζε θάζε ρψξα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπο απηή βαζίδεηαη ζε έλα πνιχ ζπλεπέο 
δίθηπν εκπεηξνγλσκφλσλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη  γη’απηφ είλαη δχζθνιν 
λα εθαξκνζζεί ζηελ Δπξψπε. Ο ξφινο ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηηο 
ΖΠΑ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπιιεθζεί απφ ηα Δπξσπατθά Ηδξχκαηα, θπξίσο επεηδή 
ήδε ππάξρνπλ νξηζκέλα εζληθά φξγαλα(ζηελ Ηζπαλία, Διιάδα θαη Ηηαιία) πνπ 
εθηεινχλ παξφκνηα θαζήθνληα. 
 

Αληαζθάιηζε 
Πνιινί απφ ηνπο αγξνηηθνχο θηλδχλνπο ζεσξνχληαη κε αζθαιίζηκνη ζηηο 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο θπξίσο επεηδή είλαη πνιχ ζπζηεκαηηθνί, γηα παξάδεηγκα κπνξεί 
κηα κεγάιε δεκία λα ρηππήζεη ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν πνζνζηφ αγξνηψλ.  
 
Οη αζθαιηζηέο θαη νη αληαζθαιηζηέο δελ είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ έλαλ ηέηνην 
θίλδπλν. Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη, εάλ ππάξρεη  ηζρπξή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζην 
ζχζηεκα ηεο αληαζθάιηζεο (Ηζπαλία θαη ΖΠΑ). Αλ εμεηάζνπκε ην δήηεκα απφ κηα 
Δπξσπατθή πξννπηηθή, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: Θα κπνξνχζαλ ηα 
Δπξσπατθά ζεζκηθά Ηδξχκαηα λα ελεξγνχλ σο αληαζθαιηζηέο;  
 
Αο ππνζέζνπκε φηη ε Δπξψπε ελεξγεί ζαλ αληαζθαιηζηήο θαη αο ππνζέζνπκε επίζεο 
φηη έλα αθξαίν θαηαζηξνθηθφ ζπκβάλ ρηππά νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, κεηψλνληαο θαηά 
40% ηεο θπηηθήο παξαγσγήο  ηεο Δπξψπεο. Θα έρνπκε κηα δεκηά γχξσ ζηα 68 
δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ. Αλ ππνζέζνπκε κηα απαιιαγή γχξσ ζην 30% ηεο αμίαο ηεο 
παξαγσγήο απηφ ζα αληηζηνηρνχζε ζε 17 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ απνδεκίσζε. 
 
Τπνζέηνληαο φηη ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάινπλ νη αγξφηεο ήηαλ 6% ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ(πεξίπνπ 10 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ) θαη φηη ε Δπξψπε 
παξέρεη θάιπςε αλαθνπήο δεκίαο πάλσ απφ ην 100% ησλ αζθαιίζηξσλ, ηφηε ε 
επζχλε ηεο Δπξψπεο σο αληαζθαιηζηήο ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξίπνπ 7 
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δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ. Απηφ ην αθξαίν παξάδεηγκα είλαη απίζαλν λα ζπκβεί, αιιά 
δείρλεη ηε δεκνζηνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ απηφ ην είδνο ηνπ ξφινπ ζα εηζαγάγεη ζην 
πιαίζην ζεκαληηθψλ ζπκβάλησλ. Απηή ε αβεβαηφηεηα είλαη δχζθνιν λα ζπκθηιηψζεη 
κε κηα πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ πηζαλή αλάγθε γηα 
θάπνην εξγαιείν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ. Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα 
κπνξνχζε λα είλαη δεκηνπξγία ελφο ηαθηηθά ηξνθνδνηνχκελνπ ηακείνπ, ή δηεχξπλζε 
ηνπ ξφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ηδξπκάησλ, φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Δπελδπηηθή 
Σξάπεδα. 
 

Γηαζαθήληζε ηνπ πιαηζίνπ 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ήδε  αξρίζεη λα θαζνξίδεη έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηελ εζληθή 
ζηήξημε πνπ ζα παξέρεηαη ζηελ αγξνηηθή αζθάιηζε, θπξίσο κέζσ ησλ 
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε γεσξγία θαζψο θαη κέζα απφ θαλνληζκνχο. Δάλ 
απηφ ην πιαίζην ήηαλ λα γίλεη πην πεξηνξηζηηθφ, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί κηα 
κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα  ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 
κεξηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ εηδηθψλ εληζρχζεσλ θαη ησλ 
επηδνηήζεσλ γηα ηελ αζθάιηζε. 
 
 

Μεξηθή επηρνξήγεζε ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη εληόο ηνπ 
πιαηζίνπ 
Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ ίδξπζε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ε ζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Απηά ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη είηε κνληέια αζθάιηζεο, ηακεία ή άιια εξγαιεία δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ελφο θνηλνχ λνκηθνχ θαη 
ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο επηινγήο είλαη φηη ηα 
δηαθνξεηηθά κνληέια ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα θξηηήξηα, ηηο αλάγθεο, 
θαη ηηο ρξήζεηο ηεο θάζε ρψξαο, επηηξέπνληαο θάπνηα επειημία.  
 
Ζ Δπηηξνπή ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ ίδξπζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ, ζα πξέπεη λα 
δηεπζεηήζεη ηα πξφηππα πξνζηαζίαο γηα ηνπο δηάθνξνπο γεσξγηθνχο ππνηνκείο. 
Απηφ ζα απνηειείηαη απφ ηερληθά θξηηήξηα: ηηκέο αλαθνξάο, ειάρηζηα φξηα 
απαιιαγψλ, επηιέμηκνπο θηλδχλνπο. Σα Κξάηε Μέιε απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη 
λα πξνζαξκφζνπλ ηα εξγαιεία ηνπο ζε απηφ ην πιαίζην θαη λα αλαπηχμνπλ ην δηθφ 
ηνπο κνληέιν. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη αθφκα έλαλ ξφιν ειέγρνπ ηεο γεληθφηεξεο 
θαηάζηαζεο. 
 
 

7.3. Ο ξόινο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
 
Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα νινθιεξσηηθήο  ηδησηηθήο αζθάιηζεο  ζηε γεσξγία, ηα 
νπνία θαιχπηνπλ θπξίσο δεκία απφ ραιαδφπησζε. Σα πεξηζζφηεξα άιια 
αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα παξέρνληαη ζην πιαίζην επηδνηνχκελσλ θπβεξλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ γηαηί νη θίλδπλνη νη νπνίνη θαιχπηνληαη, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
κε αζθαιίζηκνη ππφ ηελ έλλνηα φηη έλα αζθάιηζηξν ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
αγνξά ζα ήηαλ ππεξβνιηθά πςειφ.  
 
Σα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ παξνρή ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ιφγσ ηεο  ππνζηήξημεο ηνπ θνηλνχ έρνπλ 
θαηαθέξεη λα δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο 



 100 

νπζηαζηηθφ κέζν αγξνηηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο. 
ε απηέο ηηο ρψξεο φπσο είλαη ε Απζηξία, ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία νη νπνίεο δηαζέηνπλ 
έλα πςειφ επίπεδν ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο, ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα είλαη 
θαιά αλαπηπγκέλα θαη νη πεξηζζφηεξνη θίλδπλνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ γεσξγηθή 
απφδνζε θαιχπηνληαη.  
 
Οη θίλδπλνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζαλ κε αζθαιίζηκνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γίλνληαη 
αζθαιίζηκνη κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 
δεκφζηεο εηδηθέο εληζρχζεηο (πιεξσκέο)  είλαη ρακειφηεξεο ζε απηέο ηηο ρψξεο. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 
ηνκέα  απμάλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαιιηεξγεηή ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  θαη νη αγξφηεο αλαιακβάλνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν επζχλεο 
ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αγξνηηθή 
παξαγσγή. 
 
 

7.4. Πιενλεθηήκαηα ηεο αζθάιηζεο ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθά εξγαιεία 
δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Τπάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ηεο αζθάιηζεο έλαληη άιισλ εξγαιείσλ 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Έλα απφ απηά είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αζθάιηζεο νη 
αγξφηεο έρνπλ έλαλ λφκηκν ηίηιν γηα λα πάξνπλ ηελ απνδεκίσζε ζε αληίζεζε κε ηελ 
πεξίπησζε  ησλ εηδηθψλ πιεξσκψλ απφ  ηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ αζθάιηζε παξέρεη 
κηα ηαρχηεξε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, φηαλ νη αγξφηεο ηε ρξεηάδνληαη 
πεξηζζφηεξν.  
 
Ο κέζνο ρξφλνο πιεξσκήο ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξίπνπ δχν κήλεο ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα θαη έλα κε δχν ρξφληα ζηνλ δεκφζην. Έλα άιιν πιενλέθηεκα γηα ηνπο αγξφηεο 
είλαη φηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε δίλεη απνδεκηψζεηο πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 
πξαγκαηηθέο απψιεηεο ησλ αγξνηψλ ζε αηνκηθή βάζε.  
 
Έλα πιενλέθηεκα γηα ηελ θπβέξλεζε είλαη φηη νη επηδνηήζεηο ζηα αζθάιηζηξα 
απνηεινχλ ηαθηηθέο θαη πξνβιέςηκεο δαπάλεο, έηζη είλαη πην εχθνιν λα 
πξνγξακκαηηζηνχλ απφ φηη νη εηδηθέο απνδεκηψζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 
αθαλφληζηεο απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Ωζηφζν, νη θξηηηθέο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ ηε 
ζεσξία φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο αζθάιηζεο είλαη πςειφηεξν ιφγσ ηνπ πςεινχ 
θφζηνπο πξνζαξκνγήο ησλ απσιεηψλ, θαη φηη επηδνηψληαο ηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο 
ζεκαίλεη  ζηελ πξάμε επηδφηεζε  ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Αιιά επηδνηψληαο 
ηελ αγξνηηθή αζθάιηζε ζεκαίλεη ππνζηήξημε ελφο ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ν γεσξγφο 
ζπκκεηέρεη ζηα αζθάιηζηξα ειαρηζηνπνηψληαο ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ζην 
δεκφζην ηνκέα. Σφζν, ν γεσξγφο φζν θαη ε θπβέξλεζε είλαη ηθαλνί λα ππνινγίζνπλ 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 
 
Μηα άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη κε έλα ζχζηεκα δεκφζηαο δηνίθεζεο (εηδηθέο 
εληζρχζεηο), ε δηνίθεζε (θπβέξλεζε) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκηψλ. 
Τπνζηεξίδνληαο έλα ζχζηεκα αζθάιηζεο κεηαθέξεηαη ε επζχλε ζηηο εηαηξείεο νη 
νπνίεο έρνπλ θέξδνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο πνπ 
πξνζθέξνπλ. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο κεηψλεη ηηο 
δεκφζηεο δαπάλεο ζε θξαηηθέο εληζρχζεηο. Απηή ε κείσζε είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί 
αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη ππνινγηζκέλν.      
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8. πκπεξάζκαηα Γηεζλνύο Δπηζθόπεζεο 
 
Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα γλψξηδε πάληα κηα ηζρπξή κεηαβιεηφηεηα ε  νπνία νθείιεηαη 
ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: 
 

 Βξαρππξφζεζκε θιηκαηηθή  κεηαβιεηφηεηα: μεξαζία, παγεηφο,  θαη ππεξβνιηθή 
βξνρφπησζε ε νπνία ζεσξείηαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο 
θαιχπηεηαη απφ ηα ήδε ππάξρνληα  αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα.  

 
 Πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο: εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο. 
 
 Μηα αληζφξξνπε ζρέζε κε ηνπο ιηαλνπσιεηέο, νη νπνίνη είλαη θαιχηεξα 

νξγαλσκέλνη γηα λα αζθήζνπλ πίεζε ζηηο ηηκέο. 
 
  Ο θίλδπλνο ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ. 
 
 Μαθξνπξφζεζκε θιηκαηηθή αιιαγή: ππάξρεη κηα γεληθή αληίιεςε φηη ε 

ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε ησλ αθξαίσλ  κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ απμάλεηαη. 
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θαζψο θαη γηα άιινπο έρεη ηεζεί ην ζέκα ηεο 
ζπγθξφηεζεο κηα βάζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα 
ελζσκαηψλνπλ ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εληφο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο 
πνιηηηθήο. 
 
 

8.1. Τν επίπεδν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθώλ αζθαιίζεσλ 
 

Τπάξρεη κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο αλάκεζα 
ζηα 27 Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
πξνέξρνληαη απφ ελεκεξσηηθά δειηία ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη απφ δηαθφξνπο 
εηδηθνχο θαη ιφγσ ηεο απνπζίαο λνκηθψλ εληνιψλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ην 
πνζφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεηαη ζεσξείηαη αλνκνηνγελέο, κε ηε γεληθά 
θαιχηεξε πιεξνθφξεζε λα πξνέξρεηαη απφ ρψξεο κε θαιά νξγαλσκέλα δεκφζηα 
ζπζηήκαηα ή κε δεκφζηα ζηήξημε ζηνλ ηνκέα απηφ.  
 
Ζ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζε θάζε ρψξα ζπλδέεηαη κε δχν παξάγνληεο: 

 
 Δπίπεδν θηλδχλνπ θαη ηππνινγία: ραιαδφπησζε, μεξαζία, ππεξβνιηθή 

βξνρφπησζε θαηά ηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο ή ηεο άλζεζεο. 
 
 Σελ πνιηηηθή ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο γηα ηελ ππνζηήξημε  ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα κε ζπζηεκαηηθνχο θηλδχλνπο (ραιάδη), ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξνζθέξεη 
θαηάιιειεο αζθαιίζεηο. Γηα ηα αζθαιηζηηθά πξνηφληα πνπ πξνζθέξνπλ κηα 
νινθιεξσκέλε θάιπςε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ 
θηλδχλσλ) ππάξρεη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο αζθαιίζεσλ θαη 
ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο. 
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8.2 Γεκόζηα ελίζρπζε  
 
Ζ δεκφζηα ελίζρπζε ή νη απνδεκηψζεηο γηα ηηο αγξνηηθέο απψιεηεο δίλνληαη ζε κηα 
βάζε εηδηθψλ εληζρχζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο  
αζθάιηζεο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ρψξα. Όηαλ ε αζθάιηζε δελ επηδνηείηαη,  είλαη 
θνηλή ε παξνρή βνήζεηαο κέζσ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο, ή κέζσ εηδηθψλ 
θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, ζπρλά ελ κέξεη ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 
αγξνηηθνχο θνξείο.  
 
ηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξψπεο ππάξρεη ε δεκφζηα απνδεκίσζε θαη κε 
ηε κνξθή εηδηθψλ εληζρχζεσλ θαη κε ηε κνξθή θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε 
θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ φπσο είλαη ε Ηξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν. ηηο 27 ρψξεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν εηήζηνο κέζνο φξνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κέζσ 
απηψλ ησλ κνξθψλ είλαη πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην Δπξψ.  
 
Μηα αληίζηξνθε ζρέζε εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ πνπ δαπαλνχληαη ζε 
επηδνηήζεηο αζθαιίζεσλ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ δαπαλνχληαη  ζε δεκφζηεο εθ ησλ 
πζηέξσλ απνδεκηψζεηο. Απηφ βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ 
ηξφπν απηφ νη δεκφζηεο δαπάλεο θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνδνηηθέο. 
 
 

8.3 Τν κέγεζνο ησλ αγξνηηθώλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ επηδνηήζεσλ 
 
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ ζηελ Δπξψπε είλαη πεξίπνπ 1.5 
δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ αλά έηνο, κε κηα δεκφζηα επηδφηεζε πεξίπνπ 500 εθαηνκκχξηα 
Δπξψ. Σν κέζν πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ ιφγσ δεκηψλ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο 
γεσξγνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο  είλαη θνληά ζην 1.1 δηζεθαηνκκχξην Δπξψ, 
θνληά δειαδή ζην πνζφ ηεο δεκφζηαο απνδεκίσζεο κε ηε κνξθή θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ ή θεθαιαίσλ θαηαζηξνθήο.  
 
Σα γεσξγηθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο πξνσζνχληαη ζε αξθεηέο ρψξεο, φρη κφλν κε 
επηδνηήζεηο, αιιά θαη ζην πιαίζην θαλνληζκψλ. ε απηέο ηηο ρψξεο, εθηφο απφ ηελ 
χπαξμε δεκφζησλ επηδνηήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ αζθαιίζηξσλ, ν λφκνο απαγνξεχεη 
φηη ηα κέηξα εηδηθψλ εληζρχζεσλ ή ηα θνλδχιηα  γηα ηηο  θαηαζηξνθέο  ζα 
απνδεκηψλνπλ γηα ηηο απψιεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αζθαιηζηνχλ. Ωζηφζν, έλα 
βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη γίλεη. Απφ ην 2010 θαη κεηά, ν θαλνληζκφο 
νξίδεη φηη ζα ππάξρεη κείσζε θαηά 50% ηεο δεκφζηαο απνδεκίσζεο γηα ηνπο 
γεσξγνχο εθείλνπο νη νπνίνη δελ πήξαλ κηα νξηζκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε.  
 
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο απνδεκίσζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ αζθαιίζεη 
ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο κέζεο εηήζηαο παξαγσγήο ηνπο θαζψο θαη ηνπο ζηαηηζηηθά 
ζπρλφηεξνπο θιηκαηηθνχο θηλδχλνπο ζην θξάηνο κέινο ηνπο ή ηελ πεξηνρή ηνπο. Σν 
κέηξν απηφ, ζα ελζαξξχλεη ηνπο γεσξγνχο λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηε δηαρείξηζε 
ησλ θηλδχλσλ ηνπο. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο απνδεκίσζεο ή ηεο 
αζθάιηζεο, είηε επηδνηνχληαη είηε φρη, ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ, γηα λα 
θαηαλνήζνπκε πνηα είλαη ε θαιχηεξε πνιηηηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί. 
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8.4 Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο έλα ελαξκνληζκέλν ζύζηεκα 
 
Σν ππάξρνλ επίπεδν αζθάιηζεο είλαη γεληθά αλεπαξθέο σο πξνο ηελ νκαιή κείσζε 
ηνπ εηζνδήκαηνο ζε θαθέο ρξνληέο. Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ δηαηίζεληαη 
ζηα Κξάηε Μέιε ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ. Ωζηφζν, δεδνκέλεο ηεο 
εηεξνγέλεηαο πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηα Κξάηε Μέιε, ην ελδηαθέξνλ γηα έλα 
ελαξκνληζκέλν παλεπξσπατθφ ζχζηεκα γεσξγηθψλ αζθαιίζεσλ είλαη ππφ ζπδήηεζε. 
Οη πξνυπνζέζεηο γηα έλα εθηθηφ  ζχζηεκα αζθάιηζεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν 
αλαιχνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε: 
 

 απνθάζεηο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο (πνιηηηθά θξηηήξηα) 

 απνθάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα: αζθαιηζηέο, αληαζθαιηζηέο θαη αγξφηεο θαη 

 ηερληθνχο  φξνπο. 
 
Σν πηζαλφ θφζηνο γηα έλα ππνζηεξηδφκελν ππνζεηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, έρεη 
θάπνηα ππνζεηηθά ζελάξηα ππφ δεδνκέλεο  παξαδνρέο. Ωζηφζν, φιεο  απηέο  νη 
εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο βαζίδνληαη ζηελ έληνλε αλάγθε πνπ επηθξαηεί γηα 
πεξαηηέξσ αλάιπζε, φπσο είλαη ε ππφζεζε φηη ην κέζν πνζνζηφ πξηκνδνηήζεσλ  
ησλ αζθαιίζηξσλ ζα είλαη παξφκνην κε ην κέζν πνζνζηφ ησλ πξηκνδνηήζεσλ γηα ηα 
πθηζηάκελα αζθαιηζηηθά θαζεζηψηα. Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ θηλδχλσλ θαη 
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ππνβάζξσλ αλάκεζα ζηα 27 Κξάηε Μέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηδξπζεί έλα νκνηνγελέο θνηλφ 
ζχζηεκα αζθάιηζεο. Κάπνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ γηα 
ηελ ελζάξξπλζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ φπσο: 
 

 παξνρή δεκφζηαο αληαζθάιηζεο 

 ελ κέξεη επηδφηεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

 δηεπθφιπλζε ηεο ζχλζεζεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, θπξίσο ζε αγξνηηθφ 
επίπεδν 

 ζέζπηζε ελφο θνηλνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη θαηάιιεια κέηξα ειέγρνπ, 
ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ ηξέρνπζα Δπξσπατθή λνκνζεζία θαζψο θαη 
ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
 

8.5 Πεξαηηέξσ έξεπλα θαη βειηίσζε 
 
Ζ αλάιπζε θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ θηλδχλσλ αλάκεζα ζηα Κξάηε Μέιε ζα 
κπνξνχζε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ, κέζσ πην αθξηβψλ ραξηψλ θαη πνιιαπιφ έιεγρν 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, κε ηηο απψιεηεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ απφδνζε θαη 
ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γεσξγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δεδνκέλα 
απφ θάπνηεο ρψξεο αθφκα ιείπνπλ ή παξακέλνπλ ειιηπή. Δπίζεο είλαη δχζθνιε ε 
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φηαλ δελ ππάξρνπλ 
δεκφζηεο επηδνηήζεηο. Ωζηφζν, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί πεξηζζφηεξν αλαιπηηθέο  
κειέηεο νη νπνίεο ζα αμηνινγήζνπλ ιεπηνκεξέζηεξα ηηο απψιεηεο εηζνδεκάησλ 
θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Σέινο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 
δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ησλ δεηθηψλ σο εξγαιείν ειέγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ. 
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9. Ζ Αγξνηηθή  Αζθάιηζε ζηελ  Διιάδα 

 
ηελ Διιάδα, δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλειάκβαλαλ αγξνηηθέο αζθαιίζεηο, 
θπξίσο γηα ηνπο θηλδχλνπο ραιαδφπησζεο θαη ζλεζηκφηεηαο δσηθνχ θεθαιαίνπ, απφ 
ηα κέζα ηνπ 1920. 
 
Σελ ίδηα πεξίνδν, παξφκνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ, (γηα ηελ ίδξπζε αιιειναζθαιηζηηθψλ 
πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο), απφ ηνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 
Πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αζθαιηζηηθφ ζρήκα, βαζηζκέλν ζηελ 
ακνηβαηφηεηα,  ην νπνίν ζα θάιππηε ραιαδνζχειια, ζλεζηκφηεηα ηνπ δσηθνχ 
θεθαιαίνπ, ζενκελίεο θαη ππξθαγηά. 
 
Παξφια απηά, ζχληνκα έγηλε θαλεξφ φηη, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη νη αγξνηηθνί 
αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο 
αλάγθεο ελφο κεγάινπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ηελ επνρή εθείλε μεπεξλνχζε ην 
50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. 
 
Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ αλαθχςεη, ην Κξάηνο ίδξπζε έλα 
ηακείν γηα ηελ αληαζθάιηζε ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ην νπνίν 
νλνκάζηεθε Σακείν Αγξνηηθήο Αζθάιηζεο, έλα ηακείν πνπ πξνζέθεξε ζε 
πξναηξεηηθή βάζε – επηπιένλ ηεο αληαζθάιηζεο ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ 
νξγαληζκψλ – απεπζείαο αζθαιίζεηο ραιαδφπησζεο θαη παγεηνχ. 
 
Σν Σακείν Αγξνηηθήο Αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχζε έσο ην 1954 νπφηε ζπγρσλεχζεθε κε 
ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο (ΑΣΔ), θαη έηζη ε ηειεπηαία θαηέζηε ν θπξίαξρνο 
παίθηεο ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ ραιαδφπησζεο 
θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Ζ απνθαζηζηηθή θακπή, φκσο, ζηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο ζηελ Διιάδα, ήηαλ ε 
ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) ην 1961 (Ν.4169/1961), έλαο 
δεκφζηνο θνξέαο, πνπ ζθνπφ είρε ηφζν ηελ ίδξπζε ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ησλ αγξνηψλ φζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο έλαληη απσιεηψλ ζπλεπεία 
θπζηθψλ θηλδχλσλ. 
 
Ζ αλάγθε αλάζεζεο ελφο ζρήκαηνο αγξνηηθψλ απνδεκηψζεσλ ζηνλ ΟΓΑ, πξνέθπςε 
θπξίσο απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο, ηφζν απφ ηηο 
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φζν θαη απφ ηνπο αγξνηηθνχο αιιειαζθαιηζηηθνχο 
Οξγαληζκνχο αιιά δελ είρε ηελ πξνζδνθνχκελε επηηπρία. Ο ΟΓΑ μεθίλεζε ην 
πξφγξακκα αγξνηηθψλ απνδεκηψζεσλ ην 1963 θαη θάιππηε απηφκαηα θαη 
ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο γηα ηνπο θηλδχλνπο 
ραιαδφπησζεο θαη παγεηνχ. Γεκφζηεο πεγέο, θξάηνο (επηδνηήζεηο) θαη αγξφηεο 
(εηζθνξέο) παξείραλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Παξφια απηά, ε εηζθνξά ησλ 
αγξνηψλ ήηαλ πνιχ ρακειή (20%).  
 
Σν έηνο 1988 ν ηνκέαο αγξνηηθψλ απνδεκηψζεσλ ηνπ ΟΓΑ δηέθνςε ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ θαη έλαο λένο αλεμάξηεηνο θξαηηθφο νξγαληζκφο γελλήζεθε κε ηελ επσλπκία 
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.). Με ηελ ίδξπζε ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α., ην Κξάηνο ζηφρεπζε ζε έλα πην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αγξνηηθψλ 
απνδεκηψζεσλ, δηαηεξψληαο, παξφια απηά, ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ. 
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Δλ ησ κεηαμχ, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί (αιιειαζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί) απνζχξζεθαλ απφ ηνλ ηνκέα αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ην 1963, φηαλ 
μεθίλεζε ην πξφγξακκα αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ ηνπ ΟΓΑ. Παξάιιεια κε ηνλ 
ΟΓΑ θαη αξγφηεξα, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ε 
ΑΣΔ, ζπλέρηζαλ λα ελεξγνχλ ζε ζπκπιεξσκαηηθή βάζε. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ θαη ζνβαξψλ απσιεηψλ ζηελ παξαγσγή, θπηψλ, 
απνζεκάησλ ή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 
απξφβιεπηεο θαη κε δηαρεηξίζηκεο αηηίεο, θπξίσο θπζηθά θαηλφκελα, πνπ δελ 
θαιχπηνληαλ απφ ηνλ ΟΓΑ/ΔΛ.Γ.Α., ην δεκφζην ελδηαθέξνλ θαη ε εζληθή αιιειεγγχε 
εθθξαδφηαλ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ην νπνίν ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλν λα 
ιακβάλεη κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη αλαδηάηαμε ησλ 
ρξεψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο. Οη ελέξγεηεο απηέο ηνπ Τπνπξγείνπ γίλνληαλ επί ηε βάζεη 
έθηαθησλ εληζρχζεσλ. 
 
Ζ ΑΣΔ ζπλέρηδε λα πξνζθέξεη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κε-ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθφ 
ζρήκα θαηά θηλδχλσλ ραιαδνζχειιαο, γηα ην κεξίδην ηνπ θηλδχλνπ πνπ δελ θάιππηε ν 
ΟΓΑ, θαζψο επίζεο θαη έλα αζθαιηζηηθφ ζρήκα γηα ην δσηθφ θεθάιαην. Σν 1980 ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο απηήο, ηεο ΑΣΔ αλέιαβε ε Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή Α.Δ., ζπγαηξηθή ηεο 
ΑΣΔ. 
 
 

9.1. Γεληθό πιαίζην ησλ αγξνηηθώλ αζθαιίζεσλ ζηελ Διιάδα 
 
ην ππάξρνλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο ηεο Διιάδαο 
εκπιέθνληαη ηφζν θξαηηθνί θνξείο φζν θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Θα κπνξνχζακε 
λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο 
γεσξγίαο, ζε ηξεηο ηνκείο, ήηνη: 
 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α.,  

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., φπσο πξναλαθέξζεθε, θαιχπηεη, ζε ππνρξεσηηθή βάζε, θάζε Έιιελα 
αγξφηε θαη  ιεηηνπξγεί κε βάζε έλαλ αξηζκφ θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ 
ιεπηνκεξψο, ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο, ηελ έθηαζε ηεο θάιπςεο, ηελ εθηίκεζε 
ηεο δεκίαο θαη ηελ κέζνδν απνδεκίσζεο, ην επίπεδν ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο 
εηζθνξάο (ησλ αγξνηψλ), ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, θ.ι.π.  
 
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, νπνηεδήπνηε ζεσξείηαη 
αλαγθαίν θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, παξέρεη νηθνλνκηθή βνήζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο 
εθηεηακέλσλ θαη ζνβαξψλ απσιεηψλ πνπ ππέζηεζαλ νη αγξφηεο ιφγσ θαηλνκέλσλ 
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη άιισλ παξνκνίσλ ζπκβάλησλ. Απφ ην 2003 ην 
Τπνπξγείν έρεη αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 

Οη Ηδησηηθέο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, ελεξγψληαο ζην πεδίν πνπ κέλεη ειεχζεξν 
απφ ηηο θαιχςεηο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαιχπηνπλ έλα κηθξφ κεξίδην ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αγξνηηθψλ θηλδχλσλ. Ζ Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή Α.Δ., θπξηαξρεί ζηνλ ηνκέα ησλ 
αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ, αιιά ην ραξηνθπιάθην ηεο, ζηηο αζθαιίζεηο θπηηθήο 
παξαγσγήο θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, ζπξξηθλψλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
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ε κεξηθνχο θιάδνπο αζθάιηζεο, φπσο  ραιαδφπησζεο, ε Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή 
είλαη ε κφλε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηελ Διιεληθή 
αγνξά. Ζ Δηαηξεία απηή δηαζέηεη έλαλ, πνιχ θαιά νξγαλσκέλν, θιάδν αζθάιηζεο 
πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηνκέα πνπ νχησο ή άιισο δελ θαιχπηεη ν ΔΛ.Γ.Α. 
 

Καιππηόκελνη θίλδπλνη θαη εύξνο αγξνηηθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 
Λφγσ ηνπ φηη, ν ΔΛ.Γ.Α., θαιχπηεη ζε ππνρξεσηηθή βάζε, θαιιηέξγεηεο θαη δσηθφ 
θεθάιαην έλαληη ελφο αξηζκνχ γλσζηψλ θηλδχλσλ, ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θπηηθήο 
θαη δσηθήο  παξαγσγήο είλαη αζθαιηζκέλν. Ζ θάιπςε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., παξφια απηά, δελ 
πξνζθέξεη 100% πξνζηαζία ζηνλ αγξφηε. Τπάξρνπλ πξνλνκηαθέο απαιιαγέο θαη 
απαιιαζζφκελα πνζά πνπ κεηψλνπλ ηελ αζθάιηζε ζε έλα κέγηζην 60%-75% (κε 
πνιχ ιίγεο εμαηξέζεηο).  Ζ Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή Α.Δ., θαιχπηεη ην ελαπνκέλνλ 25%, 
ζηελ πεξίπησζε ηεο ραιαδφπησζεο. 
 
Σέινο, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαιχπηεη κεξηθψο θαη 
πεξηζηαζηαθά απψιεηεο ζπλεπεία θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο, πνπ δελ θαιχπηεηαη 
απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο «ζπκθνξά». 
 
Οξηζκόο θαηαζηξνθήο 
Ζ θαηαζηξνθή θαη νη ζρεηηθέο έλλνηεο θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ «θξαηηθή 
νηθνλνκηθή βνήζεηα» (Κπβεξλεηηθή δηάηαμε Νν,1786Β/20.12.05, άξζξν 2), πνπ 
δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ην 2006 θαη είλαη παξφκνηνο κε εθείλνπο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηηο 
θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (2000/C 28/02) 
 
Ννκηθνί Πεξηνξηζκνί 
ην άξζξν 4 («εμαηξέζεηο») ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ, αλαθέξεηαη (ζεκεία 9 θαη 11) 
φηη ε εηδηθή ελίζρπζε δελ θαηαβάιιεηαη: 
 
9. «ηνπο ηδηνθηήηεο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (θαιιηέξγεηεο, δσηθφ θεθάιαην θαη 

εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηεξγεηψλ) πνπ δελ έρνπλ αζθαιίζεη ηα θχξηα ζηνηρεία 
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο ζε έλα αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ 
αζθαιίζηκν θίλδπλν». 

10. Γηα θηλδχλνπο κεξηθά ή νιηθά θαιππηφκελνπο απφ αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα 
ησλ λνκηθψλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνζηαζίαο γηα ηηο αγξνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ππφ ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο «ΖΗΟΓΟ». 

 
 

9.2. Σπλζήθεο ηεο Αγνξάο 
 
Όπσο αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ππάξρεη, κφλν κία 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ε Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
αζθάιηζε θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο. πλεπψο, δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο (ζηηο 
ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα) ζηελ αγνξά εθφζνλ νη άιινη ζπκκεηέρνληεο, κφιηο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ απηφ ηνκέα, θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα αζήκαλην 
κεξίδην ηεο αγνξάο. 
 
Σα ηηκνιφγηα ησλ αζθαιίζηξσλ νξίδνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ηα ηηκνιφγηα θαζνξίδνληαη κε δηαρεηξηζηηθφ ηξφπν. 
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9.3. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Δλδείμεηο ησλ πιένλ ζπρλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 
 
- Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε: ηζρχεη γηα ηνλ ΔΛ.Γ.Α., φρη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 
- Γεκόζηεο επηδνηήζεηο: δελ ππάξρνπλ επηδνηήζεηο αζθάιηζηξσλ ή άιινπ 

είδνπο πξνθαζνξηζκέλνπ ηχπνπ επηδφηεζεο. ηνλ Νφκν 1790/1988, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Νφκν 3147/2003, δειψλεηαη φηη ην θξάηνο κπνξεί λα 
επηδνηεί ηνλ ΔΛ.Γ.Α., γηα ην θφζηνο ηεο θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ 
αζθαιίδνληαη ζηελ ειεχζεξε (ηδησηηθή) αζθαιηζηηθή αγνξά (κε αζθαιίζηκνη 
θίλδπλνη). Γελ ππάξρεη θαλέλα είδνο επηδφηεζεο ζηελ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή 
αγνξά. 

 
- Κόζηνο γηα ηνπο αγξόηεο (θαη ηηκνιόγηα): 

ΔΛ.Γ.Α.: Οη αγξφηεο ππνρξενχληαη απφ ηνλ Νφκν λα θαηαβάιινπλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., 

έλα ηέινο πνπ νλνκάδεηαη εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά. 
Ο ππνινγηζκφο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο («αζθάιηζηξν») βαζίδεηαη 
ζηελ αμία ησλ αθαζάξηζησλ πσιήζεσλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππν-
πξντφλησλ θαη αλέξρεηαη, αξρηθά, ζην 2% γηα ηε θπηηθή παξαγσγή θαη 1% γηα ην 
δσηθφ θεθάιαην. Σα πνζνζηά απηά αλαπξνζαξκφζζεθαλ αξγφηεξα ζην 3% θαη 
0.5% αληίζηνηρα (2.5% γηα ην βακβάθη). Σα πνζνζηά απηφ εθαξκφδνληαη ζε 
νιφθιεξε ηελ ρψξα. 
Ζ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ θάζε παξαγσγφ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ ηεο ρψξαο (ε πξφβιεςε αλαιχεηαη ζην άξζξν 5α ηνπ Ν.1790/1988 
φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εηδηθή αζθαιηζηηθή 
εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ επί ηεο αμίαο παξαγσγήο θαη δελ έρεη 
ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ. 
 

- Ηδησηηθή Αζθάιηζε: Οη αγξφηεο θαηαβάιινπλ ζην αθέξαην έλα αζθάιηζηξν 
θαζνξηζκέλν απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  
Σα αζθάιηζηξα ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο θαζνξίδνληαη αλά θαιιηέξγεηα θαη 
αλά θνηλφηεηα θαη δήκν. Σα αζθάιηζηξα γηα ην δσηθφ θεθάιαην θαη ηηο 
πδαηνθαιιηέξγεηεο θαζνξίδνληαη αλά κνλάδα εθκεηάιιεπζεο. 
 

- Πξνλνκηαθή Απαιιαγή 
 
- Ύπαξμε θαη ζνβαξόηεηα αζθαιίζεσλ βάζεη δείθηε: Γελ ππάξρνπλ 
 
- Σπλεζέζηεξε κέζνδνο θαζνξηζκνύ δεκηώλ: Μεκνλσκέλεο εθηηκήζεηο δεκίαο 

απφ έθηαζε ζε έθηαζε γίλνληαη απφ αγξνλφκνπο-εθηηκεηέο, ή απφ κνλάδα ζε 
κνλάδα (ζηελ πεξίπησζε απσιεηψλ δσηθνχ θεθαιαίνπ/ηρζπαπνζέκαηνο) απφ 
θηεληάηξνπο-εθηηκεηέο, ή ηρζπνιφγνπο, ή άιινπο εηδηθνχο. 

 
- Καζπζηέξεζε πιεξσκήο απνδεκίσζεο κεηά από δεκηνγόλν γεγνλόο ή 

ζπγθνκηδή: Γελ ππάξρεη ρξνληθή πεξίνδνο, θαζνξηζκέλε απφ ηνλ Νφκν, 
θαλνληζκφ ή ξήηξα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε. Ο ΔΛ.Γ.Α., ππφζρεηαη λα θαηαβάιιεη ηελ 
απνδεκίσζε εληφο 3 κελψλ κεηά ηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο, θαη ε Αγξνηηθή 
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Αζθαιηζηηθή απνδεκηψλεη εληφο ελφο (1) κελφο. Σν πξφγξακκα εηδηθψλ 
εληζρχζεσλ θαηαζηξνθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ηψξα ν ΔΛ.Γ.Α., πιεξψλεη δχν κε ηξία ρξφληα κεηά ην δεκηνγφλν 
ζπκβάλ (πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ην δηάζηεκα απηφ ηείλεη λα κεησζεί) 

 
- Υπάξρεη ζύζηεκα bonus-malus ; ηνλ ΔΛ.Γ.Α., φρη. Τπάξρεη ζε κεξηθνχο 

θιάδνπο  ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο. 
 
- Υπάξρεη Αζθάιηζε Δηζνδήκαηνο; Όρη 
 
- Υπάξρεη (ζεκαληηθή) αγνξά αζθάιηζεο πνιιαπιώλ θηλδύλσλ; Όρη ζηελ 

αγνξά. Σν ζρήκα ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά πξνγξάκκαηνο 
αζθάιηζεο πνιιαπιψλ θηλδχλσλ. 
 

- Υπάξρεη αζθάιηζε ηηκώλ; Όρη. 
 

 
9.4.  Γηαζέζηκα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα 
 
Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΛ.Γ.Α., δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αζθαιηζηηθά  θαη 
παξαθάησ ζα αλαθέξνληαη σο «ζαλ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο». 
 
Σφζν νη «ζαλ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο» ηνπ ΔΛ.Γ.Α., φζν θαη ηα πξνίφληα ηεο ηδησηηθήο 
αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζα παξνπζηαζηνχλ, ζπγθξηηηθά, ζην θεθάιαην απηφ δηφηη: 
α) ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ αγξνηψλ θαιχπηεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
β) ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηά ηνπ 

ΔΛ.Γ.Α., θαη ζπλεπψο, ν ζρεδηαζκφο ηνπο είλαη θπξίσο βαζηζκέλνο ζε απηά. 
 

 
9.5. Τνκέαο  Φπηηθήο Παξαγσγήο 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., θαιχπηεη θαη απνδεκηψλεη κφλν ηηο άκεζεο απψιεηεο ηεο θπηηθήο 
παξαγσγήο. Ο Οξγαληζκφο θαιχπηεη φιεο ηηο ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο θπηηθψλ 
εηδψλ θαη πνηθηιηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζην νηθνινγηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
 
Καιππηόκελνη από ηνλ ΔΛ.Γ.Α. θίλδπλνη:  
Οη θαιιηέξγεηεο θαιχπηνληαη θαηά θηλδχλσλ ραιαδφπησζεο, παγεηνχ, αλεκνζχειιαο, 
πιεκκχξαο, θαχζσλα, ππεξβνιηθέο ή εθηφο επνρήο βξνρνπηψζεηο, ρηνλφπησζε, 
ζαιάζζηα χδαηα, θαη δεκίεο απφ αξθνχδεο ή άγξηνπο θάπξνπο. Οη θαιιηέξγεηεο 
ζεξκνθεπίσλ θαιχπηνληαη ζε πξναηξεηηθή βάζε. 
 
Πξνλνκηαθέο απαιιαγέο θαη αθαηξεηέα πνζά:  
ηελ πεξίπησζε δεκηψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ζπλεπεία θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηνλ ΔΛ.Γ.Α., εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ απαιιαγέο θαη αθαηξεηέα πνζά (Ε = 
πνζνζηφ νιηθήο απψιεηαο) 
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Πίλαθαο Νν.24  Πξνλνκηαθέο απαιιαγέο & αθαηξεηέα πνζά(θαιιηέξγεηεο) 

 
Καηεγνξία 

 

Πξνλνκηαθή 
απαιιαγή 
(ζηαζεξό) 

Αθαηξεηέα  
πνζά 

(κεηαβιεηά) 

 
Απνδεκίσζε 

 

Μέγηζηε 
 

απνδεκίσζε 

1 2 3  4 

Καηά παληφο θηλδχλνπ 20% Z*12%+13,2% (Z-15%)*88% 74.8 % 
Δηδηθή θάιπςε 

Κίλδπλνο πάγνπ 
νπνξσθφξσλ δέλδξσλ 
θαηά ηελ αλζνθνξία 

 
30% 

 
Z*12%+26,4% 

 
(Z-30%)*88% 

 
61.6 % 

Εεκίεο απφ αξθνχδεο  θαη 

άγξηνπο θάπξνπο 

 
5% 

 
0 

 
100% 

 
100% 

Πεγή: «Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Κηλδχλσλ, Παξειζφλ-Παξφλ-Μέιινλ» Ν. Γεσξγηάδεο 2003  

 
Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο: 

Γηα φινπο ηνπο θαιππηφκελνπο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. θηλδχλνπο, δεκίεο έσο 20% αλά 
θαιιηέξγεηα θαη αλά έθηαζε (πξνλνκηαθή απαιιαγή) δελ θαιχπηνληαη, θαη 
ζπλεπψο δελ είλαη απνδεκησηένη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκία ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ, ν ΔΛ.Γ.Α. 
ζα πιεξψλεη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ νιηθή απψιεηα κείνλ ηελ απαιιαγή ηεο 
ζηήιεο 2. 

Γηα δεκίεο πνπ ζπλέβεζαλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, ν ΔΛ.Γ.Α., θαιχπηεη 
ηα έμνδα πνπ επηβάξπλαλ ηελ θπηεία. 

Εεκίεο έσο 30% αλά θαιιηέξγεηα αλά έθηαζε, σο απνηέιεζκα παγεηνχ ζε 
νπνξσθφξα δέλδξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλζνθνξίαο (κέρξη ηελ κνξθνπνίεζε 
ηνπ θξνχηνπ), δελ απνδεκηψλνληαη. Αλ ε δεκία ππεξβεί απηφ ην πνζνζηφ, ν 
ΔΛ.Γ.Α., ζα πιεξψζεη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ νιηθή απψιεηα κείνλ ηελ απαιιαγή 
ηεο ζηήιεο 2. 

Εεκία ζε θαιιηέξγεηεο απφ αξθνχδεο θαη άγξηνπο θάπξνπο απνδεκηψλνληαη 100%, 
ππφ ηνλ φξν φηη ε δεκία ππεξβαίλεη ην 5% ηεο παξαγσγήο ηεο έθηαζεο. 

 
 

9.6. Τνκέαο Εσηθνύ Κεθαιαίνπ 
 
Καιύςεηο/Κίλδπλνη θαιππηόκελνη από ηνλ ΔΛ.Γ.Α.:  
Οη θαιππηφκελνη θίλδπλνη ζηνλ Σνκέα ηνπ Εσηθνχ θεθαιαίνπ είλαη: 
 
α) Υαιαδνζχειια, ππεξβνιηθφ ςχρνο, ρηνλφπησζε, αλεκνζχειια, πιεκκχξα, 

θαηαηγίδα θαη θσηηά ζπλεπεία πηψζεο θεξαπλνχ. 
 
β) Οη θίλδπλνη γηα απψιεηεο πξνθαινχκελεο απφ άγξηα δψα. 
 
γ) Αζζέλεηεο: πιεληθφο ππξεηφο (άλζξαμ), κειάλσζε, ηνγελήο δηάξξνηα ησλ 

βννεηδψλ, θαθνήζεο θαηαξξντθφο ππξεηφο, γαγξελψδεο καζηίηηδα, παζνινγηθή 
δπζηνθία, κεηαδνηηθή αγαιαμία. 

 
Πξνλνκηαθέο απαιιαγέο θαη αθαηξεηέα πνζά:  
ηελ πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ θαιπκκέλνπο θηλδχλνπο, ε 
θαηαβιεζείζα απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., απνδεκίσζε θαιχπηεη ην 80% ελφο πνζνχ ίζνπ κε 
ηελ νιηθή απψιεηα κείνλ ηεο απαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζηήιε 2 ηνπ πίλαθα 
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Νν.24 (αλάινγα κε ην είδνο ηνπο δψνπ). Οη πξνλνκηαθέο απαιιαγέο/αθαηξεηέα πνζά 
εθαξκφδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ θάζε «απηφλνκεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο». 
 
Γηα ηα ηππνεηδή, ηα πξφβαηα, ηηο αίγεο θαη ηα βννεηδή ε απνδεκίσζε θαιχπηεη ην 80% 
ηεο δεκίαο. ηελ πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αξθνχδεο, ε απνδεκίσζε 
θαιχπηεη ην 100% ηεο δεκίαο. 
 
 
Πίλαθαο Νν.25  Πξνλνκηαθέο απαιιαγέο & αθαηξεηέα πνζά(δσηθό θεθάιαην) 
 

Καηεγνξία Πξνλνκηαθή 
απαιιαγή 

Αθαηξεηέα  
Πνζά 

Απνδεκίσζε 
 

Μέγηζηε 
απνδεκίσζε 

Ηππνεηδή, βννεηδή,  
Πξφβαηα*& αίγεο* 

0 
 

20% 
 

100% 
 

80,0 % 
 

Υνίξνη αλαπαξαγσγήο, 
Κάπξνη 

4% 
 

Z*20%+2,4% 
 

(Z-3%)*80% 
 

77.6 % 
 

Υνηξίδηα, ρνίξνη 
πάρπλζεο, φξληζεο σνην- 
θίαο (ζηξψκαηα) θαη 
αλαπαξαγσγήο, 
θπςέιεο κειηζζψλ 

 
 

8% 
 

 
Z*20%+4,0% 

 

 
(Z-5%)*80% 

 

 
76.0 % 

 

Δθηξνθεία θπλεγεηηθψλ 
πηελψλ, ιαγψλ, 
Κνηφπνπια πάρπλζεο 

 
12% 

 

 
Z*20%+6,4% 

 

 
(Z-8%)*80% 

 

 
73,6 % 

 

Πεγή: «Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Κηλδχλσλ, Παξειζφλ-Παξφλ-Μέιινλ» Ν. Γεσξγηάδεο 2003  
 
(*)  ηα πξφβαηα θαη ηηο αίγεο εθαξκφδεηαη πξνλνκηαθή απαιιαγή 8% γηα απψιεηεο νθεηιφκελεο ζε 

κνιπζκαηηθή αγαιαμία θαη 20% γηα δψα ειηθίαο έσο 7 εκεξψλ. 
 
 

9.7. Ηδησηηθή Αγξνηηθή Αζθάιηζε 
 
Όπσο έρεη ήδε, πξνεγνχκελα, αλαθεξζεί ε ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά είλαη 
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο φγθνο ησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ ζα 
κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη απνξξέεη απφ ηελ αγξνηηθή αζθάιηζε, 
αληηπξνζσπεχεη κφλνλ έλα κηθξφ θιάζκα απφ ηνλ ζπλνιηθφ φγθν αζθαιίζηξσλ ηεο 
αγνξάο. Σν θχξην κεξίδην απηψλ ησλ αζθαιίζηξσλ θαηέρεη ε Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή 
Α.Δ., κία κεηνρηθή εηαηξεία, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζπγαηξηθή ηεο 
Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (ΑΣΔ). 
 
Αζθάιηζε Φπηηθήο Παξαγσγήο 
Ζ αζθάιηζε ραιαδφπησζεο ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή 
θάιπςε ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαη ε κέγηζηε επζχλε ηεο εηαηξείαο δελ 
μεπεξλάεη ην 25% ηνπ ζπλφινπ, (ην ελαπνκέλνλ 75% θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α.).  
Όιεο νη βαζηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη αζθαιηζκέλεο.  
 
Σα ηηκνιφγηα αζθαιίζηξσλ γηα θάζε θαιιηέξγεηα θαη θάζε αγξνηηθή θνηλσλία 
θαζνξίδνληαη επί ηε βάζεη ησλ εγγξαθψλ αζθαιίζηξσλ θαη δεκηψλ.  Μία πξνλνκηαθή 
απαιιαγή 15% εθαξκφδεηαη ζηα αζθαιηζηήξηα Φπηηθήο παξαγσγήο. 
 
Οη αγξφηεο κπνξνχλ, επίζεο, λα αγνξάζνπλ αζθαιηζηήξηα ππξφο γηα ππαίζξηεο 
θαιιηέξγεηεο θαη κία επξεία θάιπςε γηα θαιιηέξγεηεο ζε ζεξκνθήπηα. 
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Αζθάιηζε Εσηθήο Παξαγσγήο 
Ζ βαζηθή αζθάιηζε δσηθήο παξαγσγήο ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά αθνξά κία 
θάιπςε θαηά παληφο θηλδχλνπ ζλεζηκφηεηαο γηα βννεηδή, πξφβαηα θαη αίγεο, ρνίξνπο 
θαη πνπιεξηθά. Έλαο αγξφηεο κπνξεί λα αζθαιίζεη ηα δψα ηνπ κεκνλσκέλα ζε 
κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Παξφια απηά, ε ζπιινγηθή αζθάιηζε ηεο αγέιεο ή ηνπ ζκήλνπο 
κε κία πξνλνκηαθή απαιιαγή θαη αθαηξεηέα πνζά θνληά ζην 1% κε 2% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, είλαη ν επηθξαηέζηεξνο ηχπνο αζθάιηζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ 
ζήκεξα Κάζε απαιιαγή πιεξσζείζα απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ζεσξείηαη κία επηπξφζζεηε 
απαιιαγή γηα ηελ θάιπςε απηή. Ο δείθηεο δεκηψλ ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο ηα 
ηειεπηαία 5 ρξφληα είλαη κεηαμχ ηνπ 50% θαη 65%. 
 

 

9.8. Καιύςεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ 
 
Πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ΔΛ.Γ.Α., γηα  ηηο εηδηθέο εληζρχζεηο/ 
απνδεκηψζεηο θαηαζηξνθψλ θαη ηα ηδησηηθά αζθαιηζηηθά ζρήκαηα δίλνληαη παξαθάησ  
 

Πίλαθαο Νν.26 Πνζά απνδεκηώζεσλ ΔΛ.Γ.Α. (ζε Δπξώ) 
 Έηνο Απνδεκίσζε 

1 2000 82.000.000 

2 2001 103.000.000 

3 2002 249.000.000 

4 2003 346.000.000 

5 2004 309.000.000 
 
Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο: 
1. Πεγή: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
2. Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην 1.000.000 €. 
3. Οη απψιεηεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ, βαζηθά, απφ ηελ «εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά» ησλ αγξνηψλ θαη 
ηηο επηδνηήζεηο ηνπ θξάηνπο. (Οη ζηαηηζηηθέο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., δελ εκθαλίδνπλ πνζά αλά νηθνλνκηθή πεγή). 

 
 

Πίλαθαο Νν.27 Πνζά εηδηθώλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ θαηαζηξνθώλ (ζε Δπξώ) 
 Έηνο Απνδεκίσζε 

1 1995 1.000.000 

2 1996 57.000.000 

3 1997 57.000.000 

4 1998 87.000.000 

5 1999 49.000.000 

6 2000 127.000.000 

7 2001 48.000.000 

8 2002 30.000.000 

9 2003 130.000.000 

10 2004 115.000.000 
 
Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο 
1.  Πεγέο: Γηα ηα έηε 2002, 2003, 2004, δειηίν ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ΔΛ.Γ.Α., 2004 (θαη΄εθηίκεζε 

ππνινγηζκνί  ησλ πιεξσκψλ. Γειηίν 2004, δηάγξακκα ζειίδαο Νν.5) 
Γηα ηα έηε 1995 - 2001 «Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Κηλδχλσλ, Παξειζφλ-Παξφλ-Μέιινλ» Ν. 
Γεσξγηάδεο 2003 – «Πξνζάξηεκα 2, Πίλαθαο 2.1 (λνχκεξα απφ Τπνπξγηθφ Γηάηαγκα απφ ην 
1991-2001) 

2.  Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην 1.000.000 €. 
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Ηδησηηθή Αζθάιηζε 
 
Πίλαθαο Νν.28  Αζθάιηζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, ραιαδόπησζε (όιεο νη 

θαιιηέξγεηεο) 
 Δίδνο 2000 2001 2002 2003 2004 
1 Αξηζκφο θαη (%) ησλ 

αζθαιηζκέλσλ 
γεσξγηθψλ κνλάδσλ 

14003 (*4) 1000 (*) 800 (*) 500 (*) 700 (*) 

2 χλνιν 
αζθαιηζκέλσλ 
θαιιηεξγεηψλ 
(ζηξέκκα5) 

94.0006 (*) 78.000 (*) 71.000 (*) 38.000 (*) 50.000 (*) 

3 Αζθαιηζκέλε αμία 
παξαγσγήο (€) 

23.000.0007 21.000.000 17.000.000 13.000.000 15.000.000 

4 πλνιηθφ πνζφ 
αζθαιίζηξσλ (€) 

570.000 500.000 400.000 300.000 350.000 

5 Απνδεκηψζεηο (€) 230.000 350.000 460.000 290.000 200.000 
 
Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο 
1.  Πεγή: ηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο 
2.  Αξηζκφο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ: Αξηζκνί ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηηο 100  

πλνιηθή αζθαιηδφκελε θαιιηεξγεκέλε πεξηνρή: Ννχκεξα ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 1.000 
ζηξέκκαηα 
Αζθαιηζκέλε αμία παξαγσγήο: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην 1.000.000 €. 
Αζθάιηζηξα: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 10.000 € 
Απνδεκηψζεηο: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 10.000 € 

3.  Αζθαιηζκέλεο θαιιηέξγεηεο: Καηά πξνζέγγηζε, 60% βακβάθη, 30% δεκεηξηαθά, 10% δηάθνξα 

 
 
Αζθάιηζε Εσηθήο Παξαγσγήο 
 

Πίλαθαο Νν.29 Βννεηδή 
 Δίδνο 2000 2001 2002 2003 2004 
1 Αξηζκφο θαη (%) ησλ 

αζθαιηζκέλσλ 
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ 

 
**8 
 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

2 Αζθαιηζκέλε αμία 
παξαγσγήο (€) 

 
6.000.000 

 
4.000.000 

 
3.000.000 

 
2.000.0000 

 
1.000.000 

3 πλνιηθφ πνζφ αζθαιίζηξσλ 
(€) 

 
220.000 

 
210.000 

 
140.000 

 
120.000 

 
83.000 

4 Απνδεκηψζεηο (€) 110.000 68.000 50.000 37.000 21.000 
Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο 
1.  Πεγή: ηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο 
2.  Αξηζκφο Κηελνηξνθηθψλ Μνλάδσλ: Γελ δηαηέζεθαλ ζηνηρεία 

Αζθαιηζκέλε αμία παξαγσγήο: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην 1.000.000 €. 
Αζθάιηζηξα: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 10.000 € 
Απνδεκηψζεηο: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 10.000 € 

3.  Ο αξηζκφο ησλ δψσλ δελ δηαηέζεθε 
 
 
 

3 ηξνγγπινπνηεκέλα ζην 100 
4 (*) = Ληγψηεξν απφ 1% 
5 ηξέκκα = 1/10 ηνπ εθηαξίνπ 
6 ηξνγγπινπνηεκέλα ζην  1000 
7 ηξνγγπινπνηεκέλα ζην 1.000.000 
8 (**) = Ο αξηζκφο ησλ δψσλ δελ δηαηέζεθε 
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Πίλαθαο Νν.30 Πνπιεξηθά9 
 Δίδνο 2000 2001 2002 2003 2004 
1 Αξηζκφο θαη (%) ησλ 

αζθαιηζκέλσλ 
εθηξνθηθψλ κνλάδσλ 

 
**8 
 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

2 Αζθαιηζκέλε αμία 
παξαγσγήο (€) 

12.000.000 12.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 

3 πλνιηθφ πνζφ 
αζθαιίζηξσλ (€) 

170.000 170.000 90.000 70.000 40.000 

4 Απνδεκηψζεηο (€) 40.000 20.000 140.000 40.000 011 
 

Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο: 
1.  Πεγή: ηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο 
2.  Αξηζκφο Δθηξνθηθψλ Μνλάδσλ: Γελ δηαηέζεθαλ ζηνηρεία 

Αζθαιηζκέλε αμία παξαγσγήο: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην 1.000.000 €. 
Αζθάιηζηξα: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 10.000 € 
Απνδεκηψζεηο: Πνζά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα 10.000 € 

3.  Ο αξηζκφο ησλ δψσλ δελ δηαηέζεθε 

 
 

9.9. Αληαζθάιηζε 
 
ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη δεκφζηα αληαζθάιηζε. Ο ΔΛ.Γ.Α., δελ αληαζθαιίδεηαη. 
ηελ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή αγνξά νη βαζηθνί αληαζθαιηζηέο είλαη νη Δηαηξείεο 
MUNICH RE θαη MAPFRE. 
Σηκή αληαζθαιίζηξνπ: Γηαηίζεληαη κφλνλ ελδεηθηηθά λνχκεξα, π.ρ.: 
 

Υαιαδόπησζε – ύκβαζε πεξηνξηζκνύ δεκίαο (STOP LOSS) 
1 1999 4,3% 

2 2000 4,1% 

3 2001 4,25% 

4 2002 4,5% 

5 2003 14,5% 

Πεγή: Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή Α.Δ. 

 
 

Δλαιιαθηηθά εξγαιεία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 
 
 Δηδηθέο εληζρύζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ 

ηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ θαη ζνβαξψλ απσιεηψλ, ζηελ παξαγσγή, ηα 
θπηά, ηα απνζέκαηα ή ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ πξνθαινχληαη απφ 
πξνβιέςηκα θαη δηαρεηξίζηκα, θπζηθά θπξίσο, ζπκβάληα θαη δελ θαιχπηνληαη 
απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ιακβάλεη κέηξα γηα ηνπο 
αγξφηεο πνπ ππέζηεζαλ δεκία ζε ζπκκφξθσζε κε ηα άξζξα 92 θαη 93 ηεο 
πλζήθεο ηεο Ρψκεο. Σν Κξάηνο δελ ππνρξενχηαη, απφ ην Νφκν, λα δψζεη 
νηθνλνκηθή ή άιιε βνήζεηα ζηνπο αγξφηεο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 
δπλαηφηεηα θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο απψιεηαο σο «ζπκθνξά».  
 
 
 

9  Αζθαιηζκέλεο αμίεο, αζθάιηζηξα θαη απνδεκηψζεηο ιίγσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ άιινπ ηχπνπ  δσηθήο παξαγσγήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 
10 (**) = Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηνηρεία 

11 Ληγφηεξν απφ  10.000 € 
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 Με λνκηζκαηηθά εξγαιεία 
Μία απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., είλαη ε αλάπηπμε ηερληθψλ 
πξνγξακκάησλ φπσο είλαη ην πξφγξακκα «Δλεξγεηηθή  Πξνζηαζία Φπηηθήο 
Παξαγσγήο θαη Φπηεηψλ», ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαη/ή λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη 
πνπ πξνθαινχλ δεκίεο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηα δέληξα ή άιια πνιπεηή 
θπηά. 
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10.  ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ (ΔΛ.Γ.Α.) 

 

10.1. Ίδξπζε θαη ζθνπόο ηνπ Οξγαληζκνύ Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ 
Αζθαιίζεσλ 

χκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 1790/1988 θαη κε βάζε ην Άξζξν 1 
ηδξχζεθε ν Οξγαληζκφο θνηλήο σθέιεηαο κε ηελ επσλπκία ‘Οξγαληζκφο Διιεληθψλ 
Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ’ (ΔΛ.Γ.Α.), ν νπνίνο είλαη πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη 
αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζην Γεκφζην. Ο ΔΛ.Γ.Α. έρεη έδξα ηελ Αζήλα θαη ηειεί ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο 
ΔΛ.Γ.Α. έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

α) Σελ αζθάιηζε ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ 
θεθαιαίνπ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 
θαηαζηξνθηθνχο θπζηθνχο θηλδχλνπο. 

β) Σελ ελεξγεηηθή πξνζηαζία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηνπ θπηηθνχ, δσηθνχ, 
αιηεπηηθνχ θαη εγγείνπ θεθαιαίνπ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ αζθείηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2342/1995. 

γ) Σε δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηηο αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο.  

δ) Σελ  επεμεξγαζία,  αμηνιφγεζε  θαη  αμηνπνίεζε  ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
εξεπλψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο.  

ε) Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &Σξνθίκσλ γηα 
ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
θαιιηεξγεηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ απνθπγή 
ησλ θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δεκηψλ.  

ζη)  Σελ παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ζηνπο αγξφηεο θαη ζηηο νξγαλψζεηο ησλ 
αγξνηψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο, πξνζηαζίαο θαη αζθάιηζεο θαηά ηεο επέιεπζεο 
θαηαζηξνθηθψλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ζηνλ "ΟΑΗ" 
ηερληθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηά ν Οξγαληζκφο απηφο. 

δ)  Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε ζθνπφ ηελ θαηαβνιή ππνηξνθηψλ ζε ηέθλα θαηά 
θχξην επάγγεικα γεσξγψλ, θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ θαη αιηέσλ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο, ηα νπνία θνηηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρνιέο πνπ έρνπλ 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην Γεσξγηθφ Σνκέα (ΑΔΗ – ΣΔΗ). 

 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ 
Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.) ην έξγν ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ δεκηψλ πνπ θαιχπηεη ην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο ζηε θπηηθή, δσηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή απφ αίηηα κε 
θαιππηφκελα απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., θαζψο θαη ζην δσηθφ, θπηηθφ, αιηεπηηθφ, πάγην θαη 
έγγεην θεθάιαην.  
Δπίζεο, κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., ε θαηαβνιή 
εληζρχζεσλ ή απνδεκηψζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ 
Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή κε δαλεηζκφ εθ κέξνπο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κε ηελ εγγχεζε ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2322/1995 (ΦΔΚ 143 Α’) θαη 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. 
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10.2.  Δίδνο, αληηθείκελν αζθάιηζεο θαη αζθαιηδόκελνη θίλδπλνη 
 
Δλ ζπλερεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο κπνξεί λα αλαηίζεηαη επίζεο  ζηνλ 
ΔΛ.Γ.Α, γηα εθηέιεζε, θάζε ζρεηηθή κε ηα αληηθείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ δξαζηεξηφηεηα.  
ηνλ ΔΛ.Γ.Α., αζθαιίδεηαη απηνδηθαίσο θαη ππνρξεσηηθψο, ην ζχλνιν ηεο θπηηθήο θαη 
δσηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ ησλ αγξνηηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ.  
 
Απφ ηελ αζθάιηζε κπνξεί λα εμαηξεζνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
παξαγσγψλ, ε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή θαη ην θπηηθφ θαη δσηθφ θεθάιαην θάζε 
είδνπο θαιιηεξγεηψλ ή εθηξνθψλ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο πνπ 
αλαπηχζζνληαη απνθιεηζηηθά ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κφληκσλ ζεξκνθεπηαθψλ ή 
θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ην πξψην 
δεθαπελζήκεξν θάζε κήλα. Ζ ππεξεζία απηή κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ 
επφκελνπ κήλα ππνρξενχηαη λα απνθαλζεί. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ε 
απαιιαγή ηνπ αηηνχληα απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε αξρίδεη απφ ηελ πξψηε κέξα 
ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  
 
Δμαηξνχληαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α νη πηελνηξνθηθέο θαη ρνηξνηξνθηθέο 
επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο. Ζ αζθάιηζε αξρίδεη ηξηάληα κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο θαη ηζρχεη ππνρξεσηηθά γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε.  
 
Αζθαιηδόκελνη θίλδπλνη 
ηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ππάγνληαη νη αθφινπζνη θαηαζηξνθηθνί θπζηθνί θίλδπλνη, 
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θπζηθέο ζε έθηαζε θαη έληαζε θαηαζηξνθέο: 
 
α) Ζ πιεκκχξα 
β)  Ζ αλεκνζχειια. 
γ)  Ο παγεηφο θαη ην ππεξβνιηθφ ςχρνο 
δ)  Σν ρηφλη 
ε)  Σν ραιάδη 
ζη) Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία 
δ)  Οη ππεξβνιηθέο ή άθαηξεο βξνρνπηψζεηο  
ε)  Ζ μεξαζία 
ζ)  Οη επηθπηείεο θαη νη θαηαζηξνθηθνχ ραξαθηήξα εληνκνινγηθέο θαη θπηνπαζνινγηθέο 

πξνζβνιέο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
η)  Οη λφζνη επηδσνηηθήο κνξθήο 
ηα)  Ο θεξαπλφο, θαζψο θαη ε ππξθαγηά πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφλ 
ηβ)  Ο ζεηζκφο  
ηγ)  Οη θίλδπλνη απφ ηε ζάιαζζα 
ηδ)  Εεκηά απφ άγξηα δψα (ηζρύνπλ από 8.10.2007) 
ηε)  Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνθεηνχ (ηζρύνπλ από 8.10.2007) 

ηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ππάγνληαη επίζεο θαη νη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηνπο 
παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη ηεο ειεχζεξεο βνζθήο 
αγειαδνηξνθίαο θαη αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ αζθάιηζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α., ηεο 12εο Απξηιίνπ 1995, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 8890/12.4.1995 απφθαζε 
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ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο (ΦΔΚ 321 Β΄). Απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. θαιχπηνληαη θαη νη 
παξαθάησ θπζηθνί θίλδπλνη (δεκηνγφλα αίηηα): 

α)  Παξαθπκαηίσζε αηγψλ θαη πξνβάησλ 
β)  Πξντνχζα πλεπκνλία αηγψλ θαη πξνβάησλ 
γ)  Ληζηεξίαζε αηγψλ θαη πξνβάησλ 
δ)  Λνηκψδεο πιεπξνπλεπκνλία αηγψλ 
ε)  Νφζνο νηδήκαηνο αηγψλ 
ζη)  Γαγγξαηλψδεο καζηίηηδα βννεηδψλ 
δ)  Κνιηβαθηιιηθή καζηίηηδα βννεηδψλ 
ε)  Μεηαηφπηζε ελχζηξνπ δεμηά κε ζηξνθή βννεηδψλ 
ζ)  Δηιεφο βννεηδψλ 
η)  Αηπρήκαηα (θαηάγκαηα εθηφο πεξηφδνπ ηνθεηνχ) βννεηδψλ 
ηα)  Ννδεκίαζε κειηζζνζκελψλ 
ηβ)  εςεγνλία (ακεξηθάληθε) κειηζζνζκελψλ 
ηγ)  εηζκφο 
ηδ)  Καηνιίζζεζε εδάθνπο 
ηε)  Καζίδεζε εδάθνπο 
ηζη)Ππξθαγηά απφ αλσηέξα βία 
(ηζρύνπλ από 2.10.2008 ή 26.9.2008) 

 

10.3. Όξνη θαη δηαδηθαζίεο αζθάιηζεο 

Απφ ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιηζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαζνξίδνληαη: 

α) Οη θίλδπλνη θαη ηα αληηθείκελα αζθάιηζεο πνπ θαιχπηεη ν ΔΛ.Γ.Α., θαζψο θαη νη 
φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε 
αζθάιηζε  

β)  Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο 
ηεο παξάβαζήο ηνπο  

γ)  Οη απαιιαγέο 
δ)  Σν αλψηαην θαηαβιεηέν πνζφ απνδεκίσζεο 
ε)  Ζ δηαδηθαζία αλαγγειίαο ηεο δεκίαο 
ζη)  Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη εμαθξίβσζεο ηνπ χςνπο ηεο δεκίαο 
δ)  Σα αξκφδηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ακθηζβεηήζεσλ ζρεηηθά κε ην 

είδνο θαη ην χςνο ηεο δεκίαο θαη ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο 
ε)  Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο 
ζ) Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο θαηαβιεηέαο 

απνδεκίσζεο. 
η)  Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 

Αθφκα ν αζθαιηζκέλνο παξαγσγφο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ κπνξεί λα παξίζηαηαη 
θαηά ηε δηελέξγεηα εθηίκεζεο ηεο δεκίαο. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη 
κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη επλντθφηεξνη φξνη 
αζθάιηζεο, απφ εθείλνπο ησλ θαλνληζκψλ, γηα αγξφηεο νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε 
ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη θαηνηθνχλ ζε νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο θαη κε εηδηθά 
πξνβιήκαηα πεξηνρέο, φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο νδεγίαο 85/148Δ.Δ 
(L-56) φπσο ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα. ηελ αζθάιηζε επίζεο  ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ππάγνληαη ηα 
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θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ 
θπξηφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε ή κφλν ηελ εθκεηάιιεπζε αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 
 

10.4. Πόξνη ηνπ ΔΛ.Γ.Α. –Δηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. 

Οη πφξνη ηνπ  ΔΛ.Γ.Α είλαη:  

Α)  Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά φπσο εθείλε πξνβιέπεηαη, 
εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο επί ηεο ελίζρπζεο ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ ρνξεγείηαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνπο ειαηνπαξαγσγνχο. 

 
Β)  Δηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 

α) Κηλδχλνπο πνπ δελ αζθαιίδνληαη απφ ηελ ειεχζεξε αζθαιηζηηθή αγνξά (κε 
αζθαιίζηκνη θίλδπλνη) 

β)    Δλεξγεηηθή πξνζηαζία θαη εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ζθνπψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α 

γ) Λεηηνπξγηθά έμνδα θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α 

 
Γ)  Δηδηθή θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ εθηέιεζε θάζε ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Γ)  Δπηρνξεγήζεηο απφ εηδηθά ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη άιισλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ.    
 
Δ)  Σα ηέιε εθηίκεζεο δεκηψλ, νη ακνηβέο θαη ηα έζνδα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ν ΔΛ.Γ.Α. πξνο ηξίηνπο.  
 
Σ)  Οη απνδφζεηο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ, νη δσξεέο, ηα θιεξνδνηήκαηα θαη νη θάζε 

είδνπο εηζθνξέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.  
 

Ε)  Οη απνδφζεηο απφ ηελ επέλδπζε ησλ απνζεκαηηθψλ. Με απνθάζεηο ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Γεσξγίαο, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηελ Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
επέλδπζεο ησλ απνζεκαηηθψλ.  

 
Ζ)  Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηνπο πφξνπο ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. 

 
 
Δηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Τπάξρεη έλα εηδηθφ Άξζξν κέζα ζην Νφκν θαη ζπγθεθξηκέλα ην Άξζξν 5α κέζα ζην 
νπνίν θαζνξίδεηαη ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ηελ εηδηθή 
αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ππφθεηληαη ηα εμήο εγρσξίσο παξαγφκελα 
αγξνηηθά πξντφληα  θαη ππνπξντφληα : 
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α)  Φπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο. Απφ ηα πξντφληα θαη ππνπξντφληα θπηηθήο 
πξνέιεπζεο δελ ππφθεηληαη ζηελ εηζθνξά απηή ηα δαζηθά πξτφληα , εθηφο απφ 
ηα δελδξχιιηα ησλ θπησξηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 
β)  Φπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο ,πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ακνηβή ζε είδνο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία θαη θηελνηξνθία  θαηά θχξην επάγγεικα κε κηζζφ 
ή εκεξνκίζζην.   

 
γ)  Φπηηθήο πξνέιεπζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αισληζηηθά, εθζιηπηηθά θαη ινηπά 

ζπλαθή ζε είδνο δηθαηψκαηα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ αισληζηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ, ειαηνηξηβείσλ θαη άιισλ. 

 
δ)  Σα πξνεξρφκελα απφ ηε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή επεμεξγαζία ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄, ε νπνία ελεξγείηαη 
απφ ηνπο παξαγσγνχο ή ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ. ηελ εηδηθή 
αζθαιηζηηθή εηζθνξά δελ ππφθεηληαη: 

 
1)  Σα αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, 

αλεμάξηεηα αλ απηά αλήθνπλ ζε Ηεξέο Μνλέο ή ζε ηξίηνπο ,θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα. 

 
2)  Σα θπηηθά θαη δσηθά πξντφληα θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ αληίζηνηρα, πνπ 

αλαπηχζζνληαη απνδεδεηγκέλα ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ θαη έρνπλ εμαηξεζεί 
απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3. 

 
3)  Σα πξνηφληα πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ.  
 
Ζ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) γηα ηα  
πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη ζε πνζνζηφ κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) γηα ηα πξτφληα 
δσηθήο, αιηεπηηθήο θαη πδαηνθαιιηεξγεηηθήο πξνέιεπζεο. Σα πνζνζηά απηά 
ππνινγίδνληαη επί ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηνχησλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 
παξαθάησ. 

Δηδηθφηεξα ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηα πξτφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ πνπ παξάγνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο (ακηγψο) θαη απνθιεηζηηθά ζε 
«ειεγρφκελν πεξηβάιινλ» κηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη 
απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5%. 

Σα αλσηέξσ πνζνζηά κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα φια ηα παξαπάλσ  ή γηα 
κηα θαηεγνξία πξντφλησλ ή γηα έλα κφλν είδνο πξντφλησλ κε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη 
ζχκθσλα κε πφξηζκα αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ εθπνλείηαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, 
νξίδνληαη ηα θαηψηεξα θαη αλψηεξα φξηα δηαθχκαλζεο ηνπ χςνπο ηεο εηζθνξάο, θαηά 
πεξηνρέο θαη αζθαιηζηηθφ αληηθείκελν, κε βάζε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη 
ζε δψλεο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη πξντφλησλ ζηε ρψξα. Ζ αμία ησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, επί ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη ε εηδηθή αζθαιηζηηθή 
εηζθνξά, ππνινγίδεηαη κε βάζε: 
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α)  Σελ ηηκή ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο απηψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα απηνχζηα αγξνηηθά 

πξτφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ πσινχληαη ρνλδξηθά ζηελ εκεδαπή απφ ηνπο 
παξαγσγνχο ή εμάγνληαη απεπζείαο απφ απηνχο ζηελ αιινδαπή ρψξα.  

 
β)    Σελ ηηκή ηεο πψιεζεο απηψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα απηνχζηα αγξνηηθά πξντφληα 

θαη ππνπξντφληα, πνπ πσινχληαη ρνλδξηθά ή ιηαληθά ή ρνλδξηθά θαη ιηαληθά 
ζηελ εκεδαπή απφ ηξίηνπο, κε πξνκήζεηα γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ ή 
εμάγνληαη απφ απηνχο ζηελ αιινδαπή, επίζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ, 
αθνχ αθαηξεζνχλ απφ ηε ζπλνιηθή αμία ε πξνκήζεηα ή ε ακνηβή ηνπ ηξίηνπ θαη 
νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ απηφλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
παξαγσγνχ. 

 
γ)      Σε κέζε ηηκή ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο : 
 

 Σσλ ζε θπζηθή θαηάζηαζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ θαηά ην 
ρξφλν ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο ζηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ: 

 
η)  Γηα ηα κεηά πξνεγνχκελε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή επεμεξγαζία αγξνηηθά 

πξντφληα  θαη ππνπξτφληα, πνπ πσινχληαη ρνλδξηθά ζηελ εκεδαπή απφ ηνπο 
παξαγσγνχο ή εμάγνληαη απεπζείαο απφ απηνχο ζηελ αιινδαπή. 

 
ηη)  Γηα ηα κεηά πξνεγνχκελε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή επεμεξγαζία αγξνηηθά 

πξντφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ πσινχληαη ρνλδξηθά ή ιηαληθά ή ρνλδξηθά θαη 
ιηαληθά ζηελ εκεδαπή ή εμάγνληαη ζηελ αιινδαπή απφ ηξίηνπο κε πξνκήζεηα 
γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ, αθαηξνπκέλσλ απφ ηελ αμία ηεο πξνκήζεηαο 
ή ηεο ακνηβήο ηνπ ηξίηνπ θαη ησλ δαπαλψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 
απηφλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ παξαγσγνχ. 

 
ηηη)  Γηα ηα απηνχζηα ή κεηά πξνεγνχκελε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή επεμεξγαζία 

αγξνηηθά πξντφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ πσινχληαη ιηαληθά απφ ηνπο 
παξαγσγνχο απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα ή πξαηήξην, κε εμαίξεζε απηά πνπ 
πσινχληαη ζηηο θαηά ηφπνπο ιατθέο αγνξέο. 

  
 Σσλ ζε θπζηθή θαηάζηαζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

αισληζηηθά, εθζιηπηηθά θαη ινηπά ζπλαθή ζε είδνο δηθαηψκαηα θαηά ην ρξφλν 
αισληζκνχ ησλ ζηηεξψλ, ηεο έθζιηςεο ησλ ειαηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, 
πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεηά πξνεγνχκελε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή επεμεξγαζία 
αγξνηηθά  θαη ππν, πνπ πσινχληαη ρνλδξηθά ή ιηαληθά απφ ηνπο 
εθκεηαιιεπνκέλνπο ηα αισληζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ειαηνηξηβεία θαη ινηπά. 

 
Δηδηθά ε αμία, επί ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά, είλαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο :  
 
α)  Σεο ιηαληθήο πψιεζεο απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζηηο 

θαηά ηφπνπο ιατθέο αγνξέο απφ ηνπο παξαγσγνχο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 
είλαη ε αμία ησλ πξντφλησλ απηψλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηεπζχλζεηο 
ή ηα ηκήκαηα εκπνξίνπ ησλ λνκαξρηψλ ή απφ ην Σακείν Λατθψλ Αγνξψλ, φπσο 
θάζε θνξά ηζρχεη ε αληίζηνηρε κε ην ηακείν δηάηαμε, θαηά ηελ έθδνζε ή 
αλαζεψξεζε ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ εκπνξίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
ζηηο ιατθέο αγνξέο κε βάζε ηελ πνζφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ πξντφληνο πνπ 
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εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα πψιεζε θαη ηελ ηηκή απνδεκίσζεο, 
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. θαηά ηελ αληίζηνηρε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 
β)  Σεο πψιεζεο εθηξεθφκελσλ δψσλ απφ επηρεηξήζεηο εθηξνθήο ηνπο, είλαη ε 

αμία, πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 
επηρείξεζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, ηεο 
αμίαο ησλ αγνξαζζέλησλ ζην εζσηεξηθφ γηα πάρπλζε δψσλ, εθφζνλ ζηελ αμία 
ησλ δψσλ απηψλ έρεη επηβιεζεί απνδεδεηγκέλα ε εηζθνξά απηή. 

 
Όζνλ αθνξά ηα  αγξνηηθά πξντφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ βξίζθνληαη ζηα 
θαηαζηήκαηα, απνζήθεο ή άιινπο ρψξνπο επηηεδεπκαηία ή πνπ πσιήζεθαλ απφ 
απηφλ θαη ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε δελ απνδεηθλχεηαη κε ηηκνιφγηα ή άιια ζηνηρεία 
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ, ζεσξνχληαη γηα ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο 
αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο, θαη' ακάρεην ηεθκήξην, σο αγνξαζζέληα απφ παξαγσγφ θαη 
νθείιεηαη, ζηελ αμία ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ απηψλ, ή θαηά ηα αλσηέξσ 
αζθαιηζηηθή εηζθνξά. Ζ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά βαξχλεη πάληνηε ηνλ πσιεηή 
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ παξαγσγφ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Παξαγσγφο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ απηνχ, ζεσξείηαη θαη: 
 
α)  Ο απαζρνινχκελνο θαηά θχξην επάγγεικα ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία θαη 

δάζε κε κηζζφ ή εκεξνκίζζην, πνπ ιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ ζε είδνο. 
 
β)  Ο εθκεηαιιεπφκελνο ζε αισληζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ειαηνηξηβεία θαη άιια, πνπ 

ιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ ζε είδνο αισληζηηθνχ, εθζιηπηηθνχ θαη ζπλαθνχο 
δηθαηψκαηνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ  θαη ππν θπηηθήο πξνέιεπζεο.  

 
Ζ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή 
ππεξεζία απφ ηνπο θαηά λφκν ππφρξενπο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο απηήο, 
κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 30 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ 
ηνηρείσλ (Π.Γ. 99/1977) θαη θαηά ηελ νξηδφκελε ζ' απηφλ δηαδηθαζία, αλάινγα 
εθαξκνδφκελε. 
 
Τπφρξενη γηα ηελ απφδνζε ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ζηελ αξκφδηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθή ππεξεζία ππνρξενχληαη ζε έθδνζε ηηκνινγίσλ αγνξάο ή πψιεζεο 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ή εθθαζαξίζεσλ επί πσιήζεσο ησλ 
πξντφλησλ απηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ.  
 
Δπίζεο, ππφρξενη γηα απφδνζε ηεο σο άλσ εηζθνξάο ζηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο είλαη θαη νη παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, πνπ 
πσινχλ ιηαληθά ηα πξντφληα απηά ζε δηθά ηνπο θαηαζηήκαηα, πξαηήξηα ή άιινπο 
ρψξνπο, αθφκε θαη φηαλ δελ ππνρξενχληαη ζε έθδνζε δειηίσλ ιηαληθήο πψιεζεο, 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ.  
 
Αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηελ είζπξαμε ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο 
εηζθνξάο είλαη εθείλε, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ (ηηκνινγίσλ, εθθαζαξίζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ), πνπ εθδίδνληαη ή 
ππνβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ ππφρξενπο. Ωο πξνο ηε 
δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο ηεο σο άλσ εηζθνξάο εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ Άξζξνπ. 
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Ζ είζπξαμε ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α κπνξεί λα θαζνξίδεηαη 
γηα κελ ηε θπηηθή παξαγσγή κε βάζε ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ή ηελ παξαγσγή, 
γηα δε ηε δσηθή παξαγσγή κε βάζε ην εθηξεθφκελν δσηθφ θεθάιαην. Με θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο πνπ εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ. ηνπ ΔΛ.Γ.Α , θαζνξίδνληαη ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν, ν 
ηφπνο, ν ηξφπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαιιηέξγεηαο, ν ηξφπνο θαη ηα παξαζηαηηθά 
θαη ινηπά ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε είζπξαμε ηεο 
νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε 
θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  
 
Γελ απνδεκηψλεηαη ε δεκησζείζα παξαγσγή παξαγσγψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ απφδεημε ηεο 
θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & 
Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο , πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α 
θαζνξίδνληαη ν θνξέαο έθδνζεο, ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη θάζε ζέκα 
ζρεηηθφ κε ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζηελ απφδνζε ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο 
παξαιείςεη λα απνδψζεη απηή ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ή απνδίδεη απηήλ 
εθπξφζεζκα ή ειιηπψο, θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ, πιελ ηεο εηζθνξάο θαη νη 
πξνζαπμήζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.δ. 
3323/1955 (ΦΔΚ 214 Α΄), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ο θαηαινγηζκφο ελεξγείηαη κε 
πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, θαηά ηεο νπνίαο 
επηηξέπνληαη ηα έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο, εθαξκνδφκελσλ επίζεο αλάινγα θαη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο.  
 
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 3323/1955, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 
παξαγξαθή, ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη ηε ινηπή ελ γέλεη δηαδηθαζία, 
θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.δ. 4242/1962 (ΦΔΚ 135 Α΄), 
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ σο άλσ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά. Με θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο 
θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαη ηεο πξάμεο θαηαινγηζκνχ ηεο 
εηζθνξάο απηήο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
 
Ζ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζηελ ππνπεξίπησζε α΄ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηνπ 
Άξζξνπ  θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απφ ηνπο παξαγσγνχο ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα 
νηθνλνκηθή ππεξεζία πξηλ απφ ηελ έθδνζε ή αλαζεψξεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, 
εηζπξάηηεηαη δε απφ ηελ ππεξεζία απηήλ σο νίθνζελ έζνδν, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 16/1989. Ζ σο άλσ εηζθνξά κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη θαη 
ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 
είζπξαμεο ηεο εηζθνξάο θαη απφδνζεο απηήο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., θαζψο θαη θάζε άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  
 
ε πεξίπησζε αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απεπζείαο απφ παξαγσγφ θαη 
θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο ζε απηφλ κε εληνιή πιεξσκήο απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο ή άιιε Σξάπεδα, ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά παξαθξαηείηαη απφ ηελ 
ηξάπεδα θαη απνδίδεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α.. Δπίζεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ ηξάπεδα θαη 
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απνδίδεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο β΄ 
θαη δ΄ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο ηνπ Άξζξνπ.  
 
Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ 
θαηά πεξίπησζε, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο παξαθξάηεζεο ηεο εηζθνξάο ζηηο αλσηέξσ 
πεξηπηψζεηο, ε δηαδηθαζία απφδνζεο απηήο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαζνξίδνληαη νη θνξείο, ε 
δηαδηθαζία είζπξαμεο ηεο εηζθνξάο θαη απφδνζεο απηήο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., θαζψο θαη 
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζηελ ππνπεξίπησζε γ΄ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηνπ Άξζξνπ. 
 
Σα έζνδα ηνπ ΔΛ.Γ.Α. απφ ηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά, πνπ εηζπξάηηνληαη απφ 
ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, εηζάγνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ σο 
έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ θαη εκθαλίδνληαη κε ίδην θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ. Σα έζνδα απηά 
απνδίδνληαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε ηελ εγγξαθή θαη' έηνο ηζφπνζεο πίζησζεο, χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. πξνο ην Τπνπξγείν απηφ. Απφ ηα αλσηέξσ πνζά ηεο εηδηθήο 
αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο, πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 
ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., παξαθξαηείηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) 
σο πνζνζηφ είζπξαμεο.  
 
Δπίζεο, απφ ηα πνζά απηά, πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο κε βάζε ηηο δειψζεηο απφδνζεο απφ ηνπο ππφρξενπο ηεο σο άλσ 
εηζθνξάο θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο είζπξαμεο, παξαθξαηείηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (4%) σο πνζνζηφ βεβαίσζεο. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο ηα αλσηέξσ πνζνζηά κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη θαη λα θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  
 
Ζ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά πνπ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. απαιιάζζεηαη απφ 
θάζε θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.  
 
Οη δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ  Άξζξνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηελ πξψηε ηνπ 
κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα  θαη ππν 
αιηεπηηθήο θαη πδαηνθαιιηεξγεηηθήο πξνέιεπζεο, ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρχνο νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο. 

10.5.  Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Σα Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. είλαη: 
α. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) 
β. Ο πξφεδξνο 
γ. Ο αληηπξφεδξνο 
 
Σν Γ.. είλαη ελλεακειέο θαη απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ κέιε: 
α.  Σνλ πξφεδξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α., σο πξφεδξν ηνπ Γ.. 

β.  Σνλ αληηπξφεδξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πνπ απνηειεί εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
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γ.  Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ έρεη γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

δ.  Έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ ή ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο δηαζέηεη γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα γεσξγηθψλ 
αζθαιίζεσλ ή γεσξγηθήο νηθνλνκίαο ή γεσξγηθήο εθηηκεηηθήο. 

ε.  Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

ζη.  Γχν εθπξνζψπνπο ησλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ 
Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑ..Δ.ΓΔ..). 

δ.  Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΩΣΔΔ), κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΩΣΔΔ θαη 
πξνέξρνληαη απφ ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο. 

ε.  Έλαλ αηξεηφ εθπξφζσπν απφ ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 
Σα κέιε ηνπ Γ.., κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Αλ νη θνξείο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄, ζη΄, δ΄ θαη ε΄ πνπ αλαθέξζεθαλ δελ 
πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο εληφο δεθαπέληε εκεξψλ, νη εθπξφζσπνη 
νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Υξέε γξακκαηέα 
ηνπ Γ.. εθηειεί ππάιιεινο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πηπρηνχρνο αλψηαηεο ζρνιήο, πνπ νξίδεηαη 
απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ν πξφεδξνο, ηα κέιε, o λνκηθφο 
ζχκβνπινο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ιακβάλνπλ απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. 
θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
Σα κέιε ηνπ Γ.. ησλ νπνίσλ ιήγεη ε ζεηεία, εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά 
ηνπο κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη δηθαηνχληαη κέρξη ηφηε λα ιακβάλνπλ ηηο 
απνδνρέο ή ηηο απνδεκηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε 
θαη δξάζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., εθηφο απφ εθείλα πνπ κε ηνλ παξφληα λφκν αλαηίζεληαη ζε 
άιιν φξγαλφ ηνπ.  
 
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. 
Δίλαη αξκφδην ηδίσο γηα  λα : 
 
α)  Καηαξηίδεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηνλ παξφληα λφκν Καλνληζκνχο θαη λα 

ηνπο ππνβάιιεη αξκνδίσο γηα έγθξηζε.  
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β)  Δγθξίλεη πξνγξάκκαηα κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηε βειηίσζε ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο απφ θπζηθνχο θηλδχλνπο, κε ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί. 

 
γ)  Απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηπρφλ ζε νξγαληζκνχο θαη άιια λνκηθά πξφζσπα 

κειεηψλ, εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε ηεο 
γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ αγξνηηθνχ θεθαιαίνπ.  

 
δ)  Καηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο ηα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
ε)  Καηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ζπληάζζεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ 

απνινγηζκφ θαη απνθαζίδεη γηα ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ.  

 
ζη) Απνθαζίδεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αγνξψλ, πσιήζεσλ θαη κηζζψζεσλ 

αθηλήησλ. 
 
δ)  Απνθαζίδεη ηελ αληαζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αζθαιίδεη ν ΔΛ.Γ.Α.  
 
ε)  Δγθξίλεη ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ 

Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α.  
 
ζ)  Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε εηδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κε ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., γηα ηηο θάζε είδνπο 
απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., νη νπνίεο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Γεσξγίαο.  

 
η)  Απνθαζίδεη ηελ απνζηνιή κειψλ ηνπ Γ.. ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θαη 

θαζνξίδεη ηηο εηδηθέο δαπάλεο θαη ηηο απνδεκηψζεηο ηνπο. 
 
ηα)  Απνθαζίδεη ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ εκπεηξνγλσκφλσλ ζπλεξγαηψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη 

ηβ)  Απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛ.Γ.Α.  

Λεηηνπξγία ηνπ Γ.Σ. 

Σν Γ.. ζπγθαιείηαη κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηαθηηθά δχν θνξέο ην 
κήλα θαη έθηαθηα φπνηε ην θξίλεη απαξαίηεην ν πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο 
πέληε απφ ηα κέιε ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ πέληε 
απφ ηα κέιε ηνπ, ζηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξφεδξνο ή ν 
αληηπξφεδξνο.  

Όηαλ δελ ππάξρεη πξφεδξνο, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ζην Γ.. πξνεδξεχεη ν 
αληηπξφεδξνο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 
κειψλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ.  

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηέρεη θαη ν λνκηθφο ζχκβνπινο 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ρσξίο ςήθν. Υξέε εηζεγεηή ρσξίο ςήθν εθηειεί ν αξκφδηνο θαηά 
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πεξίπησζε γηα ην ζπδεηνχκελν ζέκα δηεπζπληήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., αλαπιεξνχκελνο ζε 
πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.  

Σα πξαθηηθά ηνπ Γ.. ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ γξακκαηέα. 
Με θαλνληζκφ θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.., θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη 
νξίδνληαη ηα ηεξεηέα απφ απηφ βηβιία.   
 
Πξόεδξνο , αξκνδηόηεηεο, αληηκηζζία, αζθάιηζε 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. δηνξίδεηαη κε ηξηεηή ζεηεία, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Γεσξγίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Πξνζφληα 
δηνξηζκνχ γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ νξίδνληαη πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκεο ηεο αιινδαπήο θαη επαξθήο γλψζε κηαο απφ 
ηηο επίζεκεο ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε  γιψζζεο πέξαλ απφ ηελ Διιεληθή.  

Ο Πξφεδξνο είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη  έρεη ηηο αθφινπζεο 
αξκνδηφηεηεο: 

α)  Δθπξνζσπεί ηνλ ΔΛ.Γ.Α. ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο εζληθέο αξρέο θαη ηηο αξρέο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 
β)  πγθαιεί ην Γ.. θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 
 
γ)  Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γ.. 
 
δ)  Καζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 
 
ε)  Δθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ   

Γ. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 
 
ζη)  Τπνβάιιεη ζην Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ. 
 
δ)  Πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α.  
 
ε)  Τπνγξάθεη ηα έγγξαθα ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
ζ)  Δηζεγείηαη ζην Γ.. ζέκαηα θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
η)  Δίλαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
ηα)  Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κέρξη 

ην πνζφ  πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. 
 
ηβ)  Απνθαζίδεη γηα έθηαθηα θαη επείγνπζαο θχζεο πξνβιήκαηα θαη ππνβάιιεη γηα 

έγθξηζε ζην Γ.. ηηο απνθάζεηο απηέο, ζηελ πξψηε ρξνληθά ζπλεδξίαζή ηνπ, 
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
ηγ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ 

ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
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ηδ)  Τπνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ηηο εηδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο πνπ θαηαξηίδνληαη  απφ ην Γ. 

 
ηε)  Απνθαζίδεη ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ ππαιιήισλ  ηνπ ΔΛ.Γ.Α. γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο, γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε 
θαζψο θαη γηα ηελ πξφζθιεζε εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ 
Διιάδα γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ, λα κεηαβηβάδεη ζηνλ αληηπξφεδξν 
θαη γεληθά ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ή ην 
δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ, θαηά πεξίπησζε,«κε εληνιή πξνέδξνπ». Ζ απφθαζε απηή 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο, αθφκε θαη αλ απηφο πνπ ηελ εμέδσζε 
παχζεη λα ππάξρεη.  

Ζ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Αλ δελ ππάξρεη 
πξφεδξνο ή θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ αζθεί ν αληηπξφεδξνο. Με 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δηνξίδεηαη ν αληηπξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηξηεηή 
ζεηεία. Ο αληηπξφεδξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ην 
Νφκν  γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζε πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 
Γηαρείξηζε, Δπνπηεία θαη Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε 
 
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ξπζκίδεηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ θαη ε θαηάξηηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ θάζε ζέκαηνο ζρεηηθφ κε ηε 
δηαρείξηζε ηνπ απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ζέκαηα πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαηά 
παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ. Ο ΔΛ.Γ.Α. ππνβάιιεη θάζε 
έμη (6) κήλεο ιεπηνκεξή έθζεζε, ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ Τπνπξγφ 
Γεσξγίαο, ζηνλ νπνίν παξέρεη επίζεο θάζε νηθνλνκηθφ ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ 
ηνπ δεηείηαη.  
 
Με θαλνληζκφ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ην 
ινγηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα, πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζχγρξνλα πξφηππα 
ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, νη δαπάλεο θαη ν έιεγρφο 
ηνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηαηίζεληαη ηα έζνδα θαη ηα θέξδε ηνπ, πνπ 
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α.  
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ απφ ηνπο κε αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο δεκηνπξγείηαη 
εηδηθφ απνζεκαηηθφ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ίζν πξνο ην πελήληα 
ηνηο εθαηφ ησλ εηήζησλ πφξσλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α νη νπνίνη νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ 
Ν.1790/1988 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Σν απνζεκαηηθφ απηφ ζρεκαηίδεηαη απφ ην 
πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 
Γ. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., νξίδεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο ηνπο , θαηά θαηεγνξία 
κε αζθαιίζηκσλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ην απνζεκαηηθφ 
απηφ.  
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Σν ινγηζηηθφ έηνο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
θάζε έηνπο. Καηά ηε ιήμε θάζε ινγηζηηθνχ έηνπο ζπληάζζεηαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο, 
ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή έθζεζε ηνπ Γ.. γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 
δηαρείξηζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαζψο θαη γηα ηηο πξνβιέςεηο 
ηνπ Γ.. γηα ην κέιινλ. Ο εηήζηνο ηζνινγηζκφο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ειέγρεηαη απφ νξθσηνχο 
ινγηζηέο, ε έθζεζε ησλ νπνίσλ ππνβάιιεηαη ζην Γ.. θαη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο. Ο 
εηήζηνο ηζνινγηζκφο θαη ε έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ δεκνζηεχνληαη 
ππνρξεσηηθά ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο, κία πξσηλή θαη κία απνγεπκαηηλή. Ο 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο : 
 
α)  έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη παξέρεη ζηε δηνίθεζε ηηο απαξαίηεηεο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ηελ 
αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο,  

 
β)  εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α.,  
 
γ)  εγθξίλεη θαη δεκνζηεχεη κε απφθαζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο απφ ην Γ.. θαλνληζκνχο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν θαη  
 
δ)  εγθξίλεη θαη δεκνζηεχεη κε απφθαζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηηο 

εηδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ζρεηηθνπ Νφκνπ γηα 
ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α.  

 
Ο ΔΛ.Γ.Α. έρεη εθηφο απφ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη Πεξηθεξεηαθά Τπνθαηαζηήκαηα. 
 
Με θαλνληζκφ νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζ' έλα 
(1) ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε θαη 
ε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπνθαηαζηεκάησλ. Με 
ηνλ ίδην θαλνληζκφ νξίδεηαη ν αξηζκφο, ε έδξα, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε εδαθηθή 
δηθαηνδνζία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ.  
Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, θαη γεληθά θάζε 
ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη νη 
αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε ζπλδξνκή 
θαη πιεξνθνξία ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  
 
Απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Άξζξνπ θαζνξίδνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. απφ ηνπο αληαπνθξηηέο ηνπ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο 
ηεο ρψξαο. Ωο αληαπνθξηηέο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. δχλαληαη λα νξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαηά πξνηίκεζε κεηά απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ δεκάξρσλ ή 
πξνέδξσλ, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ππάιιεινη.  
ηηο θνηλφηεηεο πνπ δελ ππεξεηνχλ θνηλνηηθνί ππάιιεινη, σο αληαπνθξηηήο ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., κέινο ηνπ θνηλνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, πνπ πξνηείλεηαη απφ απηά ή άιιν πξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο 
Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πνπ 
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, θαζνξίδνληαη νη ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο 
πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. ζηνπο αληαπνθξηηέο ηνπ. 
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Πξνζσπηθό ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην θαη πξνζιακβάλεηαη κε 
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα 
νξηδφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛ.Γ.Α.  Με θαλνληζκφ θαηάζηαζεο 
πξνζσπηθνχ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζ' έλα ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ, 
θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ππαιιήισλ ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. πνπ θαηαλέκνληαη ζε θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο θαη δηαξζξψλνληαη ζε βαζκνχο 
θαη θαζνξίδνληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ γηα ην δηνξηζκφ 
ηνπο ζηηο ζέζεηο απηέο.  
 
Δηδηθφηεξα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ  ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ηε κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο, ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ, ηε κηζζνδνζία 
ηνπ, ηηο πάζεο θχζεο άδεηεο, ηε κεηάζεζε, απφζπαζε θαη κεηαθίλεζή ηνπ, ηε 
κεηάηαμε, πξναγσγή θαη έληαμή ηνπ, ηελ αξραηφηεηά ηνπ θαη ηηο εζηθέο ακνηβέο, ηελ 
πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαη δηαδηθαζία, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα θαη ηηο πνηλέο, ηε 
ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ππεξεζηαθή 
ζρέζε θαη θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 
 
Σν ηαθηηθφ, θαζψο θαη ην έθηαθην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηεγνξίαο γεσπφλσλ, 
κεηεσξνιφγσλ, κεραληθψλ, ειεθηξνληθψλ ρεηξηζηψλ αεξνζθαθψλ, θπιάθσλ θαη 
κεραλνηερληηψλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο πξνζηαζίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 
ππεξεηεί, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηνπο θαηαξηνχκελνπο κε ην 
άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ Κιάδνπο Β΄ Αζθάιηζεο ηεο Γεσξγηθήο 
Παξαγσγήο θαη ΗΓ΄ Πξφιεςεο Εεκηψλ Γεσξγηθήο Παξαγσγήο ηνπ Ο.Γ.Α., 
κεηαηάζζεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., κεηαθεξνκέλσλ απηνκάησο θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ ζέζεψλ ηνπο.  
 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε 
ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ κφληκσλ 
ππαιιήισλ ηνπ Ο.Γ.Α. χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηεο ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ Καηάζηαζεο 
Πξνζσπηθνχ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ζρεηηθνχ Άξζξνπ. Ζ 
κεηάηαμε απηή γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Τγείαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κεηά γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη ηνπ 
Ο.Γ.Α. 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ κπνξεί λα απνζπψληαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. ππάιιεινη ηνπ Ο.Γ.Α. κεηά γλψκε 
ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη ηνπ Ο.Γ.Α.. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ απηψλ 
ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. ζεσξείηαη γηα θάζε έλλνκε ζπλέπεηα, ζαλ λα έρεη δηαλπζεί ζηελ 
ππεξεζία ηνπ Ο.Γ.Α., απφ ηνλ νπνίν εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη θαη νη πάζεο 
θχζεο απνδνρέο ηνπο.   
 
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 
εληάζζεηαη ζε νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ΔΛ.Γ.Α.. Μέρξη ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. ην 
πξνζσπηθφ απηφ ζπλερίδεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ππεξεηνχζε ζηνλ Ο.Γ.Α. θαη λα δηέπεηαη γηα ηελ 
ππεξεζηαθή θαη ζπληαμηνδνηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ αζθάιηζε πγείαο θαη ηελ εθάπαμ 
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απνδεκίσζε θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ηαθηηθνχο 
ππαιιήινπο ηνπ Ο.Γ.Α.  
 
Γηα ηελ έληαμε ιακβάλνληαη ππφςε σο θξηηήξηα θπξίσο ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 
πξνζφληα, ν βαζκφο, ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζην βαζκφ θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλνιηθήο 
ππεξεζίαο θάζε ππαιιήινπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 
ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ κεηαηάζζνληαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., ν νπνίνο θαη ινγίδεηαη 
γηα θάζε ζπλέπεηα φηη έρεη δηαλπζεί ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., ε ζεηξά κεηαμχ ησλ νκνηνβάζκσλ, 
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ έληαμε.  
 
Σν πξνζσπηθφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ κεηαηάζζεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. δελ 
κπνξεί λα παίξλεη ζπλνιηθέο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο κηθξφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ 
ηαθηηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ έπαηξλε ζηνλ Ο.Γ.Α. πξηλ απφ ηε κεηάηαμή ηνπ. 
Σπρφλ δηαθνξά απνδνρψλ πνπ πξνθχπηεη δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθφ επίδνκα κέρξη 
ηελ θάιπςή ηεο θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν.  
 
ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο 
θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ κεηαηάζζνληαη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. σο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
437/1976, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  
 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. δηαηεξεί ηελ αζθάιηζή ηνπ ζην ΣΔΑ Π ΟΚΑ 
εθαξκνδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ Ν. 1422/1984 (ΦΔΚ 27 
Α΄). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιιεη 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
14 ηνπ Ν. 1422/1984.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ Γ.. ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α., επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεσξγίαο πνπ έρεη απνζπαζηεί ζηνλ ΔΛ.Γ.Α.   
Μέρξη ηε κεηάηαμε θαη ηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛ.Γ.Α. επηηξέπεηαη λα εθδίδεη 
απνθάζεηο, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηηο νπνίεο 
είλαη δπλαηφ λα ξπζκίδνληαη πξνζσξηλά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ησλ 
νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
κεηαηάζζεηαη απφ ηνλ Ο.Γ.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ρσξίο ζε θακηά 
πεξίπησζε λα ζίγνληαη δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 
 
 
ε πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, θπζηθψλ θηλδχλσλ ή άιισλ 
εμαηξεηηθψλ αλαγθψλ κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, λα αλαηίζεηαη ε 
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ή ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. ή άιισλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε ππαιιήινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη 
θιάδνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ή νπνηνπδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα ή 
αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη 
θαηά παξέθθιηζε ησλ εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ ή άιισλ δηαηάμεσλ γηα ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ.  
 
Οη αλσηέξσ ππάιιεινη, νη νπνίνη πξέπεη λα θαηέρνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 
εξγαζίαο ε νπνία ηνπο αλαηίζεηαη, κπνξεί λα απνζπψληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Γεσξγίαο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ αλσηέξσ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δελ επαξθεί, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη 
ζε πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα φζν 
ρξφλν δηαξθεί ε αλάγθε.  
 
Ζ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο 
κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη θαηά παξέθθιηζε 
νπνηαζδήπνηε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο. Ζ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο.  
 
Καηά παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, ζε πεξηπηψζεηο 
εμαηξεηηθψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, θπζηθψλ θηλδχλσλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ αλαγθψλ, 
φηαλ ην γεσηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. δελ επαξθεί, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ 
δηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., λα αλαηίζεηαη ζε γεσηερληθνχο ηδηψηεο ε δηελέξγεηα, ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πξαγκαηνγλσκνζπλψλ ησλ δεκηψλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο 
εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξφκνηεο αξκνδηφηεηεο γηα φζν ρξφλν 
δηαξθεί ε αλάγθε.  
 
Οη γεσηερληθνί απηνί γηα φζν ρξφλν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Οξγαληζκφ 
ζπλδένληαη κ' απηφλ κε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ππάγνληαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. γηα φινπο ηνπο θιάδνπο, εθαξκνδφκελεο αλάινγα ηεο 
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 Α΄) θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 
ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Η.Κ.Α. 
 
Οη δηαηάμεηο, πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπο γηα ηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε ρνξήγεζε απνδεκίσζεο θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ Ο.Γ.Α., εθαξκφδνληαη αλαιφγσο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο θαη γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, 
δηνξίδεηαη σο λνκηθφο ζχκβνπινο δηθεγφξνο παξ'Αξείσ Πάγσ, ηνπ νπνίνπ νη 
απνδνρέο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο 
θαη Γηθαηνζχλεο. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Γεσξγίαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζπληζηάηαη 
δεχηεξε ζέζε δηθεγφξνπ ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ζηελ νπνία 
πξνζιακβάλεηαη δηθεγφξνο παξά πξσηνδίθεο κε έκκηζζε εληνιή.  
Οη Καλνληζκνί εγθξίλνληαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη 
Γεσξγίαο.  
 
Οη ηαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ κεηαηάρζεθαλ απηνδίθαηα ή πξφθεηηαη λα 
κεηαηαγνχλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., εμαθνινπζνχλ λα δηθαηνχληαη απφ ηνλ Ο.Γ.Α. θαη κεηά ηελ 
έληαμή ηνπο ηηο παξνρέο. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ απηψλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
ινγίδεηαη φηη δηαλχζεθε ζηνλ Ο.Γ.Α.. Οη λφκηκεο εηζθνξέο ησλ ππαιιήισλ απηψλ γηα 
ηηο αλσηέξσ παξνρέο παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. θαη απνδίδνληαη ζηνλ Ο.Γ.Α. 
 
Απφ ηελ ηζρχ ηνπ Νφκνπ θαηαξγνχληαη νη θιάδνη Β΄ Αζθάιηζεο Γεσξγηθήο 
Παξαγσγήο θαη ΗΓ΄ Πξνιήςεσο Εεκηψλ Γεσξγηθήο Παξαγσγήο ηνπ Ο.Γ.Α..  Μέρξηο 
φηνπ εθδνζνχλ νη θαλνληζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφλ, ηα ζρεηηθά 
ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ 
ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., νη ιεηηνπξγηθέο ηνπ 
αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Γ.Α. Απφ ηελ ηζρχ ηνπ 
παξφληνο λφκνπ ε θπξηφηεηα επί φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αληηπαγεηηθήο θαη 
αληηραιαδηθήο πξνζηαζίαο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ο.Γ.Α. Δπίζεο  κεηαβηβάδνληαη 
απηνδηθαίσο ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο θιάδνπο Β΄ Αζθάιηζεο Γεσξγηθήο Παξαγσγήο θαη ΗΓ΄ 
Πξνιήςεσο Εεκηψλ Γεσξγηθήο Παξαγσγήο, θαζψο θαη νη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο 
ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Κιάδσλ απηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ 
πνπ ηνπο βαξχλνπλ. Δθθξεκείο δίθεο ηνπ Ο.Γ.Α. ζρεηηθέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
θαηαξγνχκελσλ θιάδσλ ζπλερίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. πνπ λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά 
θαη παζεηηθά ζ' απηφ. 
 
Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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10.6. ΦΥΤΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 
 
Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ θαη Δλλνηνινγηθνί Πξνζδηνξηζκνί 

Με βάζε ηελ  Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο 
κε Αξηζ. 15711 /30.9.98  (ΦΔΚ. 1079 /Β΄/14.10.98) δεκηνπξγήζεθε ν Καλνληζκφο 
αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη 
δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ δεκηψλ 
πνπ πξνθαινχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ ζπζηεκαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, απφ ηνπο 
θπζηθνχο θηλδχλνπο ραιάδη, παγεηφ, αλεκνζχειια, πιεκκχξα, θαχζσλα, 
ππεξβνιηθέο ή άθαηξεο βξνρνπηψζεηο, ρηφλη θαη ζάιαζζα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1790 /1988 (ΦΔΚ.134/Α΄/ 20.6.88).Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχνπλ νη παξαθάησ ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί:  

1.  Αζθαιηζκέλνη, ζεσξνχληαη ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ 
ηελ θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. 

2.  Εεκηά, ζεσξείηαη ε απψιεηα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, ε νπνία αλακέλεηαη λα 
ζπγθνκηζζεί θαη΄αγξνηεκάρην ή ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο απφ ηελ επίδξαζε 
ησλ θαιππηφκελσλ αζθαιηζηηθά δεκηνγφλσλ αηηίσλ, εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ 
πξνθαιείηαη κείσζε ηνπ αληηθεηκεληθψο πξνζδνθψκελνπ εηζνδήκαηνο ησλ 
παξαγσγψλ .   

3.  Οη θπζηθνί θίλδπλνη (δεκηνγφλα αίηηα) πνπ θαιχπηεη ε αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
είλαη ην ραιάδη, ν παγεηφο, ε αλεκνζχειια, ε πιεκκχξα, ν θαχζσλαο, νη 
ππεξβνιηθέο ή άθαηξεο βξνρνπηψζεηο, ην ρηφλη θαη ε ζάιαζζα ππφ ηελ 
παξαθάησ έλλνηα : 

α.  Υαιάδη, είλαη ε πηψζε αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ κε κνξθή 

ζθαηξηδίσλ (ζπλήζσο) ή αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ηεκαρίσλ ζθιεξνχ 
δηαθαλνχο πάγνπ, κε ζπλέπεηα δεκηά ζηε θπηηθή  παξαγσγή . 

β.  Παγεηόο, ζεσξείηαη ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε ηηκή ίζε ή 

κηθξφηεξε ησλ κεδέλ (0 ) βαζκψλ Κειζίνπ κε ζπλέπεηα δεκηά , ζηε θπηηθή  
παξαγσγή . 

γ.  Αλεκνζύειια, ζεσξείηαη ν ζθνδξφο άλεκνο, ηνπ νπνίνπ ε κεραληθή 

επίδξαζε ζηα θπηά πξνθαιεί δεκηά , ζηε θπηηθή  παξαγσγή. θνδξφο 
άλεκνο ραξαθηεξίδεηαη ν άλεκνο εληάζεσο 8 BEAUFOR θαη άλσ ή ν άλεκνο 
εθείλνο, πνπ πξνθαιεί ζπάζηκν ησλ θιαδηψλ ησλ δέλδξσλ, εκπνδίδεη ην 
βάδηζκα, πξνμελεί δεκηέο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, μεξηδψλεη δέλδξα . 

δ.  Πιεκκύξα, ζεσξείηαη ε εηζξνή θαη παξακνλή ζηηο θαιιηέξγεηεο λεξνχ 

πξνεξρνκέλνπ απφ μερείιηζκα ή ξήγκα ησλ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ νξίσλ 
ξεχκαηνο ή άιινπ φγθνπ γιπθνχ λεξνχ, εμαηηίαο βξνρνπηψζεσλ ή ηήμεο 
ρηνληνχ κε απνηέιεζκα δεκηά. ζηε θπηηθή  παξαγσγή ιφγσ δηάβξσζεο ή 
θαηάθιηζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. ηελ αλσηέξσ έλλνηα ηεο πιεκκχξαο δελ 
ππάγεηαη ε εηζξνή θαη παξακνλή λεξνχ ζε θαιιηέξγεηεο, πνπ νθείιεηαη ζε 
ακέιεηα, παξαιείςεηο ή άιια ηερλεηά αίηηα . 
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ε.  Καύζσλαο, ζεσξείηαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε ηηκή ίζε ή 

κεγαιχηεξε ησλ 40  C, κε ζπλέπεηα δεκηά, ζηε θπηηθή  παξαγσγή. 
 
ζη. Τπεξβνιηθέο ή άθαηξεο βξνρνπηώζεηο, ζεσξείηαη ε πηψζε βξνρήο, ε 

νπνία ιφγσ χςνπο, έληαζεο, δηάξθεηαο ή επνρήο πνπ ζπκβαίλεη πξνθαιεί 
δεκηά ζηε θπηηθή  παξαγσγή. 

 
δ.  Υηόλη, ζεσξείηαη ε ρηνλφπησζε εμ αηηίαο ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ζηξψκα 

ρηνληνχ επί ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην νπνίν ιφγσ ηνπ 
χςνπο, ηνπ βάξνπο ή ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο πξνθαιεί δεκηά ζηε θπηηθή  
παξαγσγή. 

 
ε.  Θάιαζζα, ζεσξνχληαη ηα ζηαγνλίδηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ ηα νπνία 

κεηαθεξφκελα απφ ηνλ άλεκν, πξνθαινχλ εγθαχκαηα ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ 
παξάθηησλ πεξηνρψλ, κε ζπλέπεηα δεκηά ζηε θπηηθή  παξαγσγή. 

 
4.   Απνδεκίσζε είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 

πξνο απνθαηάζηαζε ηεο άκεζεο δεκηάο πνπ έπαζε ε θπηηθή ηνπο παξαγσγή 
απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα. 

 
5.  Διεγρόκελν πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ν θαιπκκέλνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν κε 

εηδηθέο ηερληθέο ή κεραληζκνχο ξπζκίδνληαη νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 
(ζεξκνθξαζία, πγξαζία, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θιπ) θαη επηδηψθεηαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε  παξαγσγήο πέξα  απφ ηα ζπλεζηζκέλα ρξνληθά φξηα γηα ηελ 
πεξηνρή.  
Ζ απιή θάιπςε (πςειή ή ρακειή) ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ ζεσξείηαη ειεγρφκελν 
πεξηβάιινλ. 
 

6. Αγξνηεκάρην, ζεσξείηαη ην απηνηειέο ηκήκα γεο, ην νπνίν απνηειεί εληαία 

ηδηνθηεζία ή εθκεηάιιεπζε θαη ηα φξηα ηνπ νξίδνληαη απφ φκνξεο ηδηνθηεζίεο ή 
θπζηθά θαη ηερλεηά φξηα. ηελ πεξίπησζε ησλ ππφ θάιπςε θαιιηεξγεηψλ ( 
ζεξκνθήπηα ), σο αγξνηεκάρην ζεσξείηαη θάζε θαιπκκέλν ηεκάρην γεο ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο κνλάδα, αλεμάξηεηα εάλ ζπλνξεχεη κε άιιε ππφ 
θάιπςε θαιιηέξγεηα ηνπ απηνχ παξαγσγνχ.  

 
Δίδνο  δεκηώλ  πνπ  θαιύπηνληαη  αζθαιηζηηθά θαη εμαηξέζεηο  
 
Καιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη απνδεκηψλνληαη κφλν νη άκεζεο δεκηέο, πνπ   
απνδεδεηγκέλα πξνθαινχληαη απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα 
φπσο απηά  πξνζδηνξίδνληαη, ζηε θπηηθή παξαγσγή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 
πνπ ζπλέβεθε ην δεκηνγφλν αίηην.  Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζην θπηηθφ θεθάιαην 
ή πνπ επηδξνχλ κεησηηθά ζηελ παξαγσγή ησλ επφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ πεξηφδσλ, 
δελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά, εθηόο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπαξαγγηώλ.  
 
Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη νη δεκηέο πνπ δεπηεξνγελψο νθείινληαη ζηα θαιππηφκελα 
αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα θαζψο θαη νη δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ άιια εθηφο 
απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα αλεμάξηεηα αλ απηά πξνεγνχληαη, 
αθνινπζνχλ ή ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα κε ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα 
αίηηα. 
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Αθφκα θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη απνδεκηψλνληαη νη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη 
απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα ζηελ παξαγσγή ησλ ππφ θάιπςε 
θαιιηεξγεηψλ, εμ΄αηηίαο ηεο κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο 
ησλ ζεξκνθεπίσλ, εθφζνλ ε αληηκεηψπηζε ή ν πεξηνξηζκφο ηνπο είλαη πέξα απφ ηηο 
δπλαηφηεηεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Γελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη δελ 
απνδεκηψλνληαη νη δεκηέο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, φηαλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο νη πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο. 

 
Μέζα ζηνλ Καλνληζκφ ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Έηζη ινηπφλ εμαηξνχληαη απφ  ηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε: 
 
1.  Οη θαιιηέξγεηεο εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά παξάβαζε 

ηνπ Νφκνπ θαη Απνθάζεσλ ηνπ  Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &Σξνθίκσλ. 
 
2. Σα είδε θαη νη πνηθηιίεο θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη εθηφο ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. Με  απνθάζεηο  ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α κπνξεί λα 
θαζνξίδνληαη γηα ηα είδε θαη ηηο πνηθηιίεο  θπηψλ, δψλεο  θαιιηέξγεηαο θαη 
ρξνληθά φξηα εληφο ησλ νπνίσλ θαη κφλν παξέρεηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α 
αζθαιηζηηθή θάιπςε.  

 
ηελ παξαπάλσ εμαίξεζε, δελ ππφθεηληαη ηα είδε θαη νη πνηθηιίεο θπηψλ πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ . 
 

3. Οη δεκηέο απφ ππεξβνιηθέο ή άθαηξεο βξνρνπηψζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ 1εο Γεθεκβξίνπ έσο 15 Μαΐνπ, γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο, εθηφο απφ ηηο 
θαιιηέξγεηεο ηεο θεξαζηάο θαη ηεο κνπζκνπιηάο ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή 
θάιπςε αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ ηνπο. 

 
 Δμαηξνχληαη επίζεο απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε νη δεκηέο απφ ηηο 

βξνρνπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ πιάγηαζκα ή πνηνηηθή ππνβάζκηζε ζηα ζηηεξά. 
 
4.  Οη δεκηέο απφ πιεκκχξα, γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ θαηαιακβάλνπλ εθηάζεηο 

κέζα ζηελ πεξίκεηξν ηεο αλψηαηεο ζηάζκεο ησλ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ ξεπκάησλ 
ή άιινπ φγθνπ γιπθνχ λεξνχ, νη νπνίεο απνθαιχπηνληαη θαηά ηηο δηαθπκάλζεηο 
ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ θαηαιακβάλνπλ 
εθηάζεηο νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ " δψλεο έξγσλ ". 

 
5.  Όια γεληθά ηα ζπνξεία. 
 
6.  Όια ηα είδε δαζηθψλ δέλδξσλ εθηφο εθείλσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε 

αλζνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη θπηψξηα. 
 
7.  Καιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί θαζψο θαη δέλδξα ή θπηά πνπ ε 

θαιιηέξγεηα ηνπο δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ζπζηεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
 
8.α. Όιεο νη θαιιηέξγεηεο εθηφο ησλ δελδξσδψλ, ζακλνεηδψλ θαη ησλ γιαζηξηθψλ θαη 

φιεο νη ζπγθαιιηέξγεηεο πιελ ησλ ζπγθαιιηεξγεηψλ θεπεπηηθψλ θαη 
αλζνθνκηθψλ θπηψλ, πνπ θαηά αλεμάξηεην αγξνηεκάρην θαηαιακβάλνπλ 
θαη΄είδνο, έθηαζε κηθξφηεξε απφ κηζφ (1/2) ζηξέκκα. 
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β.  Οη ζπγθαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ θαη αλζνθνκηθψλ θπηψλ πνπ ην άζξνηζκα ηεο 
έθηαζεο ησλ επηκέξνπο εηδψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ζηξέκκα θαηά 
απηνηειέο αγξνηεκάρην. 

 
 ε ζπγθαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ θαη αλζνθνκηθψλ θπηψλ κε έθηαζε ίζε ή 

κηθξφηεξε ηνπ κηζνχ ζηξέκκαηνο, ε ειάρηζηε έθηαζε πνπ θαιχπηεηαη θαη΄ είδνο, 
νξίδεηαη ζε εθαηφ (100) ηεηξαγσληθά κέηξα.  

 
γ.  Καη' εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα θαιιηέξγεηεο ππφ πςειή θάιπςε θεπεπηηθψλ θαη 

αλζνθνκηθψλ θπηψλ, ε ειάρηζηε έθηαζε πνπ θαιχπηεηαη, νξίδεηαη ζε δηαθφζηα 
(200) ηεηξαγσληθά κέηξα. 

 
δ.  Καιιηέξγεηεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ κε αξηζκφ νκνεηδψλ δέλδξσλ κηθξφηεξν ησλ 

πέληε (5) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ειηά θαη ηελ θαξπδηά ησλ δχν (2) θαη ην 
Μαζηηρνθφξν ρίλν ησλ δέθα (10) θαη' απηνηειέο αγξνηεκάρην.  

 ε πεξηπηψζεηο ζακλνεηδψλ ή δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ θπηεχνληαη θαηά 
"θσιηέο" ή "ζέζεηο", γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ιακβάλεηαη ππφςε ν 
αξηζκφο ησλ "θσιηψλ" ή ησλ "ζέζεσλ". 

 
ε. Καιιηέξγεηεο θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ ν αξηζκφο ησλ νκνεηδψλ 

θπηψλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ εθαηφ (100) θαη' απηνηειέο αγξνηεκάρην . 
 
ζη. Οη θαιιηέξγεηεο γιαζηξηθψλ θπηψλ, πνπ ν αξηζκφο ησλ νκνεηδψλ θπηψλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ πεληαθφζηα (500) αλά παξαγσγηθή κνλάδα. 
 
δ.  Καιιηέξγεηεο θπησξίσλ, πνπ ν αξηζκφο ησλ νκνεηδψλ θπηψλ είλαη κηθξφηεξνο 

απφ πεληαθφζηα (500) θαη' απηνηειέο αγξνηεκάρην . 
 

9.  Σα εηζαγφκελα πξνο εκπνξία αλζνθνκηθά θπηά, θαιισπηζηηθά δέλδξα θαη 
ζάκλνη . 

 
Πεξηνξηζκνί θαη  όξνη ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ δεκηώλ 

Δλ ζπλερεία ππάξρνπλ κέζα ζηνλ Καλνληζκφ θάπνηνη εηδηθνί πεξηνξηζκνί θαη φξνη ηεο 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ δεκηψλ. Παξνπζηάδνληαη πξψηα νη εηδηθνί θαη έπεηηα νη 
ρξνληθνί πεξηνξηζκνί. 
 
Α. Δηδηθνί πεξηνξηζκνί  

Γελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά :  

1.  Οη δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ε ζπνξά ή ε θχηεπζε έγηλε εθηφο επνρήο, 
πξστκφηεξα ή νςηκφηεξα ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ είλαη έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα ρξνληθά φξηα κέζα ζηα νπνία αζθείηαη 
επδφθηκα φκνηα θαιιηέξγεηα ζην χπαηζξν ή ππφ απιή θάιπςε.  

  
 Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α, νη νπνίεο ζα εθδίδνληαη κέρξη ην κήλα 

Οθηψβξην ζα ηζρχνπλ γηα ην επφκελν ή θαη ηα επφκελα ρξφληα, κπνξνχλ λα 
θαζνξίδνληαη, θαηά είδνο θαιιηεξγεηψλ ή πνηθηιηψλ θαη θαηά ηνπηθέο πεξηνρέο, 
ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ρξνλνινγίεο, πξηλ ή κεηά απφ ηηο νπνίεο ε ζπνξά ή ε 
θχηεπζε απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, φπσο θαη 
θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
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2.  Οη δεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ φηαλ 

δελ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο. 

 
3.  Οη δεκηέο, εθφζνλ ην δεκηνγφλν αίηην ζπλέβε πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ θπηψλ, 

γηα ηα δε θπηά πνπ κεηαθπηεχνληαη πξηλ απφ ηελ επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε 
ηνπο κεηά ηε κεηαθχηεπζε. 

 
 Καη' εμαίξεζε, γηα δεκηέο απφ πιεκκχξεο θαη εθφζνλ εμ αηηίαο ηεο πιεκκχξαο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί αλ ε δεκηά έγηλε πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ 
θπηψλ ή πξηλ απφ ηελ επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ πνπ 
κεηαθπηεχνληαη, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη απφ ηεο ζπνξάο ή ηεο 
κεηαθχηεπζεο ησλ θπηψλ.  

 
4.  Οη δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα 

εθηφο ηνπ παγεηνχ, ζηα θαξπνθφξα  δέλδξα πξηλ απφ ην δέζηκν ησλ θαξπψλ . 
 
5.  Οη δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ παγεηφ :  
 
α.  ζηα θπιινβφια θαξπνθφξα δέλδξα πξηλ απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο. 
β.  ζηα αεηζαιή θαξπνθφξα δέλδξα, πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο έλαξμεο ηεο άλζεζεο 

(άλνηγκα πεηάισλ) 
 
6.  Οη δεκηέο ζε ακπεινεηδή θαη αθηηλίδηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε έθπηπμεο ησλ 

νθζαικψλ (θνχζθσκα). 
 
7.  Οη δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη : 
α.  Μεηά ηνλ απνρσξηζκφ ηεο παξαγσγήο απφ ηα θπηά . 
β.  Μεηά ηελ απνθνπή ή απφζπαζε ησλ θπηψλ απφ ην έδαθνο. 
 

Απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (α,β) εμαηξνχληαη νη θαιιηέξγεηεο εθείλεο γηα ηηο 
νπνίεο ε θαιιηεξγεηηθή ηερληθή ή ν ηξφπνο ζπγθνκηδήο επηβάιιεη ηελ παξακνλή 
ηεο παξαγσγήο ή ησλ θπηψλ ζην έδαθνο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
(αξσκαηηθά θπηά, κεδηθή, θιπ ζαλνδεηηθά θπηά, φζπξηα, ζχθα, καζηίρα, μεξά 
θξεκκχδηα θαη ζθφξδα). 
 

 Δλλνείηαη φηη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ιήγεη κε ην πέξαο 
ηεο ζπιινγήο απφ ην έδαθνο ή ηεο δεκαηνπνίεζεο. 

 
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δεκηέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα πάζεο θχζεσο μεξαληήξηα δελ 

θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά. 
 
γ.  Μεηά ηελ σξίκαζε ηεο παξαγσγήο, πνπ αθέζεθε αζπγθφκηζηε πέξα απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε επνρή ζπγθνκηδήο θαηά πεξηνρή, γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 
 
 Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνληαη, γηα 

νξηζκέλα είδε θαιιηεξγεηψλ ή πνηθηιίεο απηψλ, ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά 
ρξνλνινγίεο, θαηά ηνπηθέο πεξηνρέο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ ε κε 
ζπγθνκηδή ηεο παξαγσγήο απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηελ αζθαιηζηηθή 
θάιπςε ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή. 
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8.  Οη δεκηέο θαηά ην πνζνζηφ πνπ πξνέθπςαλ, δηεπξχλζεθαλ ή επεθηάζεθαλ, 

επεηδή νη αζθαιηζκέλνη δελ έιαβαλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα θαη δελ 
εθάξκνζαλ ηηο θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απηψλ. 

 
9.  Οη δεκηέο ζηε θπηηθή παξαγσγή απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα 

αίηηα, ζε θαιιηέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη 
απφ κέζα ελεξγεηηθήο πξνζηαζίαο, ηα νπνία έρνπλ επηρνξεγεζεί ή 
επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. εθφζνλ ην δεκηνγφλν γεγνλφο, εκπίπηεη ζηηο 
δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ησλ κέζσλ απηψλ. 

 
 ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ησλ κέζσλ 

απηψλ, απνθαίλεηαη ηξηκειήο επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη απνηειείηαη απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ ΔΛ.Γ.Α., έλαλ εθπξφζσπν 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΠΑ..Δ.ΓΔ... Με ηελ ίδηα 
απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. 

 
 Όια ηα πξφζσπα, ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ πξνζηαηεχεηαη απφ 

κέζα ελεξγεηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νφκνπ 2342/95 ( ΦΔΚ 208 / Α / 6.10.95 ), ππνρξενχληαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηε 
θχιαμε θαη ηελ αζθάιηζε ησλ κέζσλ απηψλ. 

 
 Σν χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηηο πην πάλσ δαπάλεο, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεο είζπξαμήο ηνπο θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ λα ηηο εθπξνζσπεί νξγάλνπ ηνπ θνξέα. 

 
 Δάλ ηα πξφζσπα απηά δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν απηή, ζηεξνχληαη φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Α 

 
10. Οη δεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο κπαλάλαο πιελ ησλ ππφ θάιπςε θαιιηεξγεηψλ ηεο 

λήζνπ Κξήηεο φπνπ επδφθηκα αζθείηαη ε θαιιηέξγεηά ηεο.  
 
Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α, πνπ ζα εθδίδνληαη κέρξη ην κήλα Οθηψβξην 
θαη ζα ηζρχνπλ γηα ηα επφκελα ρξφληα, είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο, ηεο ππφ θάιπςε θαιιηέξγεηαο κπαλάλαο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πέξαλ ηεο 
Κξήηεο, εθφζνλ αζθείηαη επδφθηκα ε πην πάλσ θαιιηέξγεηα  
 
 
Β. Φξνληθνί πεξηνξηζκνί  
 

Με ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εηδηθψλ πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ 
ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, δελ θαιχπηνληαη 
αζθαιηζηηθά νη δεκηέο, πνπ πξνμελνχληαη πξηλ ή κεηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη γηα θαζέλα είδνο θαη πνηθηιία θαιιηέξγεηαο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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Πίλαθαο 31 Δίδνο θαη πνηθηιία θαιιηεξγεηώλ όπνπ νη δεκίεο δελ θαιύπηνληαη 
αζθαιηζηηθά από ηνλ ΔΛ.Γ.Α 

Δίδνο Καιιηέξγεηαο Έλαξμε 
θάιπςεο 

Λήμε 
θάιπςεο 

Παξαηεξήζεηο 

1. Βξψζηκα Γεκεηξηαθά  
 Όξπδα 

1 Μαΐνπ  31 Οθησβξίνπ  
 
 
 
Γηα ηα πνιπεηή θηελνηξνθηθά θπηά 
(κεδηθή, πνιπεηή ηξηθχιιηα θιπ) θαηά 
ην ρξφλν εγθαηάζηαζήο ηνπο (1ν έηνο) 
δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηεο 
εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

2.  Κηελνηξνθηθά θπηά 
α. Αξαβφζηηνο 
β. φξγν-Νηαξί 
γ. Μεδηθή 
δ. Μειίισηνο 
ε. Σξηθχιιηα πνιπεηή 
ζη. Σερλεηνί Λεηκψλεο 
δ. Σεχηια Κηελνηξνθηθά 
ε. φγηα 

15 Απξηιίνπ 
 
 
 
 
 
 

15 Απξηιίνπ 

15 Ννεκβξίνπ 
 
 
 
 
 
 

15 Ννεκβξίνπ 

3.  Βξψζηκα φζπξηα  
 Φαζφιηα μεξά 

15 Απξηιίνπ 31 Οθησβξίνπ 

 
4.  Βηνκεραληθά θπηά  
α..  Αξαρίο ( αξάπηθν θηζηίθη ) 
β.  Βακβάθη  
γ.    Ζιίαλζνο  
δ.    Καπλφο  
 η. Καπλφο ηχπνπ VIRGINIA 
 ηη. Όιεο νη ινηπέο πνηθηιίεο 
ε.    αθραξφηεπηια 
ζη.  ήζακνο 
δ.   φξγν ( ζθνχπα) 

 
15 Απξηιίνπ 
10 Απξηιίνπ 
15 Απξηιίνπ 

 
15 Απξηιίνπ 
15 Απξηιίνπ 

 
1 Μαξηίνπ 

15 Απξηιίνπ 
15 Απξηιίνπ 

 

 
15 Οθησβξίνπ 
20 Ννεκβξίνπ 

30 επηεκβξίνπ  
 

31 Οθησβξίνπ 
30 επηεκβξίνπ 

 
15 Γεθεκβξίνπ 
31 Οθησβξίνπ 
31 Οθησβξίνπ 

 
 
 
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α., πνπ ζα εθδίδεηαη κέρξη ην 
κήλα Μάξηην θαη ζα ηζρχεη γηα ην 
επφκελν ή ηα επφκελα ρξφληα, κπνξεί 
λα θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
βακβαθηνχ, θαηά ηνπηθέο πεξηνρέο, 
ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

 
 
5. Αξσκαηηθά θπηά 

 
 

15 Απξηιίνπ 

 
 

31 Οθησβξίνπ 

Γηα ηα πνιπεηή αξσκαηηθά  θπηά θαηά 
ην ρξφλν ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο (1 
έηνο) δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηεο 
εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

6. Γεψκεια θζηλνπσξηλά 31 Γεθεκβξίνπ  Δμαηξνχληαη νη ππφ θάιπςε θαιιηέξ-
γεηεο πεπνλνεηδψλ ησλ πεξηνρψλ 
ηεο Κξήηεο, Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ 
θαη ησλ παξαιίσλ ηεο Ννηίνπ 
Πεινπνλλήζνπ φπνπ επδφθηκα 
αζθείηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ εηδψλ 
απηψλ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχνπλ 
ρξνληθά φξηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 
 
Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α πνπ ζα εθδίδνληαη κέρξη ην 
κήλα Οθηψβξην θαη ζα ηζρχνπλ γηα 
ην επφκελν ή επφκελα ρξφληα κπνξεί 
λα θαζνξίδνληαη νη ηνπηθέο πεξηνρέο 
φπνπ αζθείηαη επδφθηκα ε θαιιηέξγεηα 
πεπνλνεηδψλ ζηηο παξαπάλσ 
πεξηνρέο 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Πεπνλνεηδή  
Τπαίζξηεο ή ππφ θάιπςε  
θαιιηέξγεηεο    

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Απξηιίνπ   

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Οθησβξίνπ   

8.  Φξάνπιεο  
α. ππαίζξηεο 
β. ππφ θάιπςε 

 
1 Απξηιίνπ 

15 Μαξηίνπ   
 

 
30 Ηνπλίνπ 
30 Ηνπλίνπ   

Δμαηξνχληαη νη πεξηνρέο Κξήηεο, 
Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ γηα ηηο 
νπνίεο δελ ηζρχνπλ ρξνληθά φξηα 
θάιπςεο 
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Δίδνο Καιιηέξγεηαο Έλαξμε 

θάιπςεο 
Λήμε θάιπςεο Παξαηεξήζεηο 

9. Κεπεπηηθά (ζπλέρ.) 
Η. ΠΔΡΗΠΣΩΖ  
Τπαίζξηα θεπεπηηθά φισλ ησλ 
πεξηνρψλ ηεο Υψξαο εθηφο  
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο  
πεξηπηψζεηο ΗΗΗ θαη ΗV. 
 
ΗΗ. ΠΔΡΗΠΣΩΖ 
Τπφ θάιπςε θεπεπηηθά φισλ  
ησλ πεξηνρψλ ηεο Υψξαο  
εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο  
πεξηπηψζεηο III θαη IV 
 
ΗΗΗ. ΠΔΡΗΠΣΩΖ  
Τπαίζξηα θαη ππφ θάιπςε ησλ  
πεξηνρψλ ησλ Ννκψλ Ζιείαο, 
Λαθσλίαο, Μεζζελίαο, Υίνπ, 
άκνπ, ησλ επαξρηψλ  
Δξκηνλίδαο ( Ν. Αξγνιίδαο ),  
Σξνηδελίαο ( Ν. Αηηηθήο ),  
Κπλνπξίαο ( Ν. Αξθαδίαο ),  
θαη ησλ παξαιίσλ θαη Νήζσλ 
Ηνλίνπ φπνπ αζθείηαη επδφθηκα  
φςηκε θαιιηέξγεηα ησλ  
αλσηέξσ θεπεπηηθψλ.   
 
ΗV. ΠΔΡΗΠΣΩΖ  
Τπαίζξηα θαη ππφ θάιπςε  
θεπεπηηθά ησλ πεξηνρψλ ηεο 
Νήζνπ Κξήηεο, ησλ Ννκψλ  
Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ 
ηεο επαξρίαο  Κπζήξσλ 
Ν. Αηηηθήο) θαη ησλ παξαιίσλ 
ηεο Ννηίνπ Πεινπνλλήζνπ  
φπνπ αζθείηαη επδφθηκα 
πξψηκε θαη φςηκε θαιιηέξγεηα 
ησλ αλσηέξσ θεπεπηηθψλ 
 

 
 
 

1 Απξηιίνπ 
 
 
 
 
 

15 Μαξηίνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Μαξηίνπ 
 
 
 
 
 
 

Όιε ηε δηάξθεηα  
  

 
 
 

31 Οθησβξίνπ 
 
 
 
 
 

30 Ννεκβξίνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
 
 
 
 
 
 

ηνπ ρξφλνπ 

 
 
 
 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη 
θαιιηέξγεηεο ησλ αλσηέξσ 
θεπεπηηθψλ φςηκεο 
θχηεπζεο γηα ηε ζπγθνκηδή 
πξψηκεο παξαγσγήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο III θαη IV, 
κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α πνπ ζα 
εθδίδνληαη κέρξη ην κήλα 
Οθηψβξην θαη ζα ηζρχνπλ γηα 
ην επφκελν ή  επφκελα 
ρξφληα, κπνξεί λα 
θαζνξίδνληαη νη ηνπηθέο 
πεξηνρέο φπνπ αζθείηαη 
επδφθηκα πξψηκα ή φςηκε 
θαιιηέξγεηα ησλ παξαπάλσ 
θεπεπηηθψλ 

10. Ακπέιηα 10 Ννεκβξίνπ   

11. Διηέο (ειαηνπνηήζηκεο 
       θαη επηηξαπέδηεο 

 10 Φεβξνπαξίνπ  

12. Δζπεξηδνεηδή: 
α. Πνξηνθάιηα 
η. Οκθαινθφξεο πνηθηιίεο νη νπνίεο 

πξνζηαηεχνληαη απφ αληηπαγε-
ηηθνχο αλεκηζηήξεο 
 

ηη..Οκθαινθφξεο πνηθηιίεο 
    ζηε Νήζν Κξήηε    
 
ηηη.Οκθαινθφξεο πνηθηιίεο 
 φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο  
 Υψξαο, εθηφο ησλ  
 πξναλαθεξνκέλσλ  
    πεξηπηψζεσλ η. θαη ηη. 
 
ηλ. Λνηπέο πνηθηιίεο 
β. Μαληαξίληα  
η. αηζνχκα θαη πξψηκνη  
 θιψλνη ηεο Κιεκεληίλεο 
 

  
 

Σέινο Φεβξνπαξίνπ 
 
 
 

Σέινο Φεβξνπαξίνπ 
 
 

15 Φεβξνπαξίνπ 
 
 
 
 
 
 

Σέινο Φεβξνπαξίνπ 
 

15 Ηαλνπαξίνπ   

Δμαηξνχληαη νη πνηθηιίεο 
Βαιέληζηα 
Οβάι Καιαβξίαο, NAVEL 
LATE, 
LANE LATE, θιπ φςηκεο 
πνηθηιίεο 
γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχνπλ 
ρξνληθά 
φξηα ιήμεο ηεο αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο ησλ δεκηψλ 
 
 
 
 
 
 
 
Δμαηξνχληαη νη πνηθηιίεο 
Δλθφξ, Οξηαλίθ, θιπ, φςηκεο 
πνηθηιίεο γηα ηηο νπνίεο δελ  
ηζρχνπλ ρξνληθά φξηα ιήμεο 
ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο  
ησλ δεκηψλ 



 141 

Δίδνο Καιιηέξγεηαο Έλαξμε 
θάιπςεο 

Λήμε θάιπςεο Παξαηεξήζεηο 

ηη. Κνηλά θαη φιεο νη άιιεο πνηθηιίεο 
γ. Γξέηπ θξνχη 
δ. Κνχκ - θνπάη 
ε. Πεξγακφηα 
ζη. Νεξάληδηα 
δ. Φξάππεο 

  31 Ηαλνπαξίνπ 
Σέινο Φεβξνπαξίνπ 

30 Απξηιίνπ 
30 Απξηιίνπ 

Σέινο Φεβξνπαξίνπ 
Σέινο Φεβξνπαξίνπ 

 

13. Μεινεηδή  
α. Αριάδηα 
β. Κπδψληα 
γ. Μήια 
η. Γθξάλλπ κηζ 
ηη. Όιεο νη ινηπέο πνηθηιίεο 

  
31 Οθησβξίνπ 
31 Οθησβξίνπ 

 
30 Ννεκβξίνπ 
31 Οθησβξίνπ 

 

14. Ακχγδαια  1 Μαξηίνπ  

15. Μαζηηρνθφξνο 
      ρίλνο (Μαζηίρα) 

 
1 Ηνπιίνπ 

 
30 επηεκβξίνπ 

 

16. χθα  30 επηεκβξίνπ  

17. Αθηηλίδηα  20 Ννεκβξίνπ  

Πεγή: ΔΛ.Γ.Α. 

Γ. Δηδηθνί όξνη  
 
1.  Οη  δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ παγεηφ ζηα θαξπνθφξα δέλδξα θαη κφλν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθεξφκελσλ πεξηφδσλ, θαιχπηνληαη 
αζθαιηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ θαη 
εθφζνλ νη δεκηέο απηέο ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 30% ηεο παξαγσγήο πνπ 
αλακέλεηαη λα ζπγθνκηζζεί θαη’ αγξνηεκάρην : 

 
α.  ζηα θπιινβφια θαξπνθφξα δέλδξα απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο κέρξη 

θαη ηελ σξίκαζε ησλ θαξπψλ. 
 
β.  ζηα αεηζαιή θαξπνθφξα δέλδξα απφ ην ζηάδην ηεο έλαξμεο ηεο άλζεζεο 

(άλνηγκα πεηάισλ) κέρξη θαη ην δέζηκν ησλ θαξπψλ. 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηεο παξαγσγήο πνπ αλακέλεηαη λα ζπγθνκηζηεί 
θαη'  αγξνηεκάρην θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, είλαη δπλαηφλ, θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α, λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν κέζνο φξνο ηεο παξαγσγήο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, φπσο εκθαλίδεηαη απφ 
ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα, απφ ηα αληίγξαθα ηηκνινγίσλ 
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί εθεί, ή απφ έγγξαθα ζηνηρεία 
άιισλ Αξρψλ ή πλεηαηξηζηηθψλ θιπ. Οξγαλψζεσλ γηα ηελ παξαγσγή πνπ 
πνπιήζεθε ζηηο ίδηεο ή δηαθηλήζεθε κέζσ απηψλ. 
 
Ζ δηαπίζησζε θαη ε εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ δεκηψλ, ν θαζνξηζκφο θαζψο θαη ε 
θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ έλλνηα έθηαθηεο 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ δεκησζέλησλ, είλαη δπλαηφ λα δηελεξγνχληαη θαη θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.  
 

2.  Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δεκηέο ζηε θπηηθή παξαγσγή απφ ηα 
θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα ζε θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο σο κε πξνσζνχκελεο ή 
απνζαξξπλφκελεο, κπνξεί ζηαδηαθά λα απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ  άξζξνπ 7 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.   
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α.,  ε νπνία ζα εθδίδεηαη ηνλ κήλα επηέκβξην θαη ζα ηζρχεη 
απφ ην επφκελν έηνο, ζα θαζνξίδνληαη ηα είδε θαη νη πνηθηιίεο νη νπνίεο ζα ππάγνληαη 
ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο. 
 
 
Πνζνζηό δεκηάο πνπ δελ θαιύπηεηαη αζθαιηζηηθά θαη  πνζνζηό θάιπςεο 

δεκηώλ  

ε πεξίπησζε πνπ γίλνληαη δεκηέο ζηε θπηηθή παξαγσγή απφ ηα θαιππηφκελα 
αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα, ηα νπνία αλαθέξακε παξαπάλσ, ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 
ηνπ είθνζη ζηα εθαηφ (20%) ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ 
δεκηψζεθε, θαη΄είδνο θαη πνηθηιία θαιιηέξγεηαο, δελ θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά (δελ 
απνδεκηψλεηαη). 
 
Αλ ε δεκηά είλαη κεγαιχηεξε απφ 20%, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ε νπνία 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζηξνγγπινπνηεκέλν ζε αθέξαηεο κνλάδεο πνζνζηφ δεκηάο 
επί ηεο  ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σα δεθαδηθά ςεθία ηνπ αξηζκνχ ν νπνίνο 
πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ δεκηάο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ζηξνγγπινπνηνχληαη 
ζηελ ακέζσο αλψηεξε αθέξαηα κνλάδα, φηαλ είλαη απφ 0,50 θαη πάλσ, φηαλ δε είλαη 
θάησ απφ 0.50, παξαιείπνληαη. ε πεξίπησζε πνπ γίλνληαη δεκηέο απφ ηα 
θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα ζηελ θπηηθή παξαγσγή ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ηνπ 20%, ν ΔΛ.Γ.Α θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ίζε πξνο ην πνζνζηφ 88 %, 
ηνπ πάλσ απφ ην 15 % πνζνζηνχ δεκηάο .  
 
Καη΄εμαίξεζε γηα ηηο δεκηέο απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα ζηε 
θπηηθή παξαγσγή κε πξνσζνχκελσλ ή απνζαξξπλφκελσλ θαιιηεξγεηψλ ην 
πνζνζηφ 88 % κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα εληφο κίαο πεληαεηίαο απφ 88 % ζε 
48 % .ηηο πεξηπηψζεηο δεκηψλ απφ παγεηφ ζηα θαξπνθφξα δέλδξα, ν ΔΛ.Γ.Α. 
θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ίζε πξνο πνζνζηφ 88 % ηνπ πάλσ ηνπ 30 % ζπλνιηθνχ 
πνζνζηνχ δεκηάο. 
 
 
Πνζνζηά θάιπςεο αιιεπάιιεισλ δεκηώλ 

ε πεξίπησζε αιιεπάιιεισλ δεκηψλ ζηελ ίδηα θαιιηέξγεηα θαη ηελ ίδηα θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα, ηα πνζνζηά θάιπςεο 
ππνινγίδνληαη σο εμήο : 
 
α. Αλ ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ηειηθά δηακνξθψζεθε εθθξάδεη 

εληαία  ηε  ζπλνιηθή δεκηά  (πφξηζκα "εληαίν αζξνηζηηθφ"), ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιιεη 
απνδεκίσζε  ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ  πνζνζηά θάιπςεο.  

 
β. Αλ ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πφξηζκα "λεφηεξεο 

δεκηάο", ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιιεη απνδεκίσζε, ίζε πξνο πνζνζηφ 88% ηνπ 
πνζνζηνχ δεκηάο, αλεμάξηεηα αλ ην πνζνζηφ απηήο είλαη κεγαιχηεξν ή φρη ηνπ 20 
%.   
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Δηδηθέο δηαηάμεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο  

ε πεξίπησζε εμαηξεηηθά κεγάισλ δεκηψλ, απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά 
δεκηνγφλα αίηηα, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ηα πνζά πνπ έρνπλ 
πξνυπνινγηζηεί ή φηαλ ζπληξέρνπλ άιινη εηδηθνί ιφγνη "ηδία"  ηερληθέο δπζρέξεηεο 
δηελέξγεηαο αηνκηθψλ εθηηκήζεσλ, απινχζηεπζε θαη ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 
εμπγίαλζε θαη απαιιαγή ησλ αγνξψλ απφ πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλα  εμαηηίαο ησλ 
δεκηψλ απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα, δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 
παξαγσγνχ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, πξνζηαζία θαηαλαισηψλ, κπνξεί θαηά 
παξέθθιηζε ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ, λ' 
απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛ.Γ.Α.,  ή 
 
1.  ζχκκεηξε κείσζε ησλ πνζνζηψλ απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη  ή 

 
2.  δηελέξγεηα ζπλνιηθήο εθηίκεζεο ηεο δεκηάο  θαη' είδνο θαιιηέξγεηαο θαη 

γεσγξαθηθή δψλε πνπ πιήγεθε, απφ Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ εθηηκεηέο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α.  

 
Ζ ζπλνιηθή απηή εθηίκεζε αθνξά φια ηα αγξνηεκάρηα ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο 
πνπ πιήγεθε θαηά είδνο θαιιηέξγεηαο εθηφο εθείλσλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη θαη 
εμαηξνχληαη ζην πξαθηηθφ πξαγκαηνγλσκνζχλεο . 
 
Σν πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο απηήο δεζκεχεη ηφζν ηνλ ΔΛ.Γ.Α. φζν θαη ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο θαη είλαη νξηζηηθφ θαη ηειεζίδηθν. 
Με βάζε ην πφξηζκα ηεο θαηά ηα παξαπάλσ ζπλνιηθήο απηήο εθηίκεζεο, ην Γ.. 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α. νξίδεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο  απνδεκίσζεο θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο 
ηνπ ζηνπο δηθαηνχρνπο   ή 

 
3. ζπγθέληξσζε  ηνπ πξντφληνο πνπ δεκηψζεθε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε 

ή θαηαζηξνθή απηνχ, ν ηξφπνο θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απνδεκίσζεο θαη 
θάζε ζρεηηθή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Τπνβνιή αίηεζεο επαλεθηίκεζεο δελ 
επηηξέπεηαη. 

 
 Αξκφδηνη ζε θάζε Γήκν ή Κνηλφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή φιεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

αθνξά ηελ αζθάιηζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο εθηφο απφ απηή πνπ έρεη αλαηεζεί ζ' 
άιια 'Όξγαλα είλαη νη Αληαπνθξηηέο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Οη Αληαπνθξηηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε φζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ απηφ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ ΔΛ.ΓΑ. 

 
 
Γήισζε θαιιηέξγεηαο, αλαγγειία θαη δήισζε δεκηάο  

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛ.ΓΑ., κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζηνπο 
αζθαιηζκέλνπο  ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνλ ΔΛ.ΓΑ.  "δήισζε θαιιηέξγεηαο", ζε 
ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε γηα φια ή γηα νξηζκέλα είδε 
θαιιηεξγεηψλ. Ζ δήισζε θαιιηέξγεηαο ζπληάζζεηαη ζε εηδηθφ έληππν, ν ηχπνο θαη νη 
ελδείμεηο ηνπ νπνίνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. 
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Γηα επίζπνξεο ή φςηκεο θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή  
ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο θαιιηέξγεηαο. 
Ζ δήισζε θαιιηέξγεηαο ππνβάιιεηαη ζηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
Κνηλφηεηαο ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη θαιιηέξγεηεο. 
 
Οη Αληαπνθξηηέο, αθνχ παξαιάβνπλ ηε δήισζε θαιιηέξγεηαο, ηελ θαηαρσξίδνπλ ηελ 
ίδηα εκέξα ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη δίλνπλ ζηνλ αζθαιηζκέλν απφδεημε, 
ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο. 
 
Οη δειψζεηο θαιιηέξγεηαο κεηά ηε ζπγθέληξσζή ηνπο ή ππνβάιινληαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α.  
(Κεληξηθή ή Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία) ή θπιάζζνληαη απφ ηνπο Αληαπνθξηηέο ζε 
ρσξηζηφ θάθειν, αλάινγα κε ηηο δηαηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α θαη είλαη 
ζηελ δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Κεληξηθψλ Οξγάλσλ.  
 
Ζ κε ππνβνιή δήισζεο θαιιηέξγεηαο ή ππνβνιή δήισζεο κε αλαθξίβεηεο εθηφο απφ 
ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, κπνξεί λα έρεη θαη ηηο 
παξαθάησ ζπλέπεηεο: 
 
1. Σε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο ή ηε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο 

απνδεκίσζεο εάλ δελ ππνβιεζεί δήισζε θαιιηέξγεηαο ή ππνβιεζεί κε 
αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν ζπνξάο, θχηεπζεο θαη κεηαθχηεπζεο.  

 
2.  Σε κείσζε κέρξη 50% ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχηαη ν αζθαιηζκέλνο αλ ε 

έθηαζε ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνηεκαρίνπ ή ν αξηζκφο ησλ θαξπνθφξσλ 
δέληξσλ ή ν αξηζκφο ησλ θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ είλαη θαηά ηε 
δήισζε κεγαιχηεξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Ζ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηέξεζε ή 
κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. 
ή απφ άιιν Όξγαλν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ απηφλ, θαηά ηελ ειεχζεξε θαη 
αδέζκεπηε θξίζε ηνπ. 

 
Ο Αληαπνθξηηήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κέζα ζε ζαξάληα νθηψ  (48) ψξεο απφ ηφηε πνπ έγηλε ε 
δεκηά ζηηο θαιιηέξγεηεο απφ θαιππηφκελν αζθαιηζηηθά δεκηνγφλν αίηην,  είλαη 
ππνρξεσκέλνο λ΄αλαγγείιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Α πνπ έρεη νξηζζεί, ηε 
ρξνλνινγία, ηελ ψξα, ην είδνο θαη ηηο εθηάζεηο πνπ δεκηψζεθαλ θαηά  ηνπνζεζίεο θαη 
θαιιηέξγεηεο. Γηα λα ππνβάιιεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ αλαγγειία,  
ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο απφ αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή αξκφδηα γη' απηφ πξφζσπα, 
φπσο π.ρ. κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, γεσπνληθέο ππεξεζίεο, Γεκάξρνπο, 
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ, Γεσξγηθνχο πλεηαηξηζκνχο, αγξνηηθνχο ζπιιφγνπο, φξγαλα 
αγξνθπιαθήο θ.ι.π . 
 
Ο αζθαιηζκέλνο πνπ νη θαιιηέξγεηεο ηνπ δεκηψζεθαλ απφ θαιππηφκελν αζθαιηζηηθά 
δεκηνγφλν αίηην, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο πνπ 
πεξίκελε λα ζπγθνκίζεη απφ θάζε αγξνηεκάρην θαη΄είδνο θαιιηέξγεηαο θαη πνηθηιία 
πνπ δεκηψζεθε, έρεη ππνρξέσζε κέζα ζε 12 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν αίηην, λα ππνβάιιεη ν ίδηνο ή κε ηξίην 
πξφζσπν δήισζε ηεο  δεκηάο πνπ πξνμελήζεθε ζηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ηνπ 
Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη ηα αγξνηεκάρηα πνπ 
έπαζαλ ηε δεκηά απφ ην θαιππηφκελν αζθαιηζηηθά δεκηνγφλν αίηην . 
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Αλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ησλ 12 εκεξψλ είλαη Κπξηαθή ή άιιε 
εμαηξέζηκε εκέξα, ηφηε ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ επφκελε  εξγάζηκε εκέξα. Ζ δήισζε 
δεκηάο πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ 12 εκεξψλ, δε 
ιακβάλεηαη ππφςε. Μεηά απφ θάζε θαηλνχξγηα δεκηά πνπ γίλεηαη απφ θαιππηφκελν 
αζθαιηζηηθά δεκηνγφλν αίηην, ν αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε  λα ππνβάιεη λέα 
δήισζε αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο λέαο δεκηάο, εθφζνλ πξηλ απφ ην λέν 
δεκηνγφλν γεγνλφο είρε γίλεη ε εθηίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο δεκηάο.  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε εθηίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο δεκηάο, ν 
αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη λέα δήισζε, αιιά νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαγγειία ηεο 
δεκηάο γηα ην λέν δεκηνγφλν αίηην. 
 
Καη’εμαίξεζε ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο δεκηάο κεηά ηελ πεξίνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ 12 εκεξψλ θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ 
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ δεκηάο, κπνξεί λα γίλεη δεθηή, 
κφλν εθφζνλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ηεο ζπλέηξεμαλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νη 
νπνίνη απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα ζηνηρεία. 
 
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. δεκηέο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα 
αίηηα θαη δελ έγηλαλ αληηθεηκεληθά έγθαηξα αληηιεπηέο, είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ 
δειψζεηο δεκηάο θαη κεηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ 12 εκεξψλ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιηζεο Φπηηθνχ Σνκέα θαη ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α, ην νπνίν θαζνξίδεη θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ απηψλ. 
Γήισζε δεκηάο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο 
γηα αγξνηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή άιινπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο δε 
δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζηνλ Οξγαληζκφ γηα δηελέξγεηα εθηίκεζεο ηεο δεκηάο, νχηε 
ζεκειηψλεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην δήισζε. 
 
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα αγξνηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο αγξνηηθήο 
πεξηνρήο φκνξνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, κπνξεί λα γίλεηαη παξαδεθηή θαη λα εξεπλάηαη 
ζηελ νπζία δήισζε δεκηάο εθφζνλ αληηθεηκεληθά θξίλεηαη φηη ππάξρεη γηα ηελ πεξηνρή 
απηή ακθηζβήηεζε ή άγλνηα ζηα φξηα ησλ φκνξσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ν αζθαιηζκέλνο θαιείηαη απφ ηνλ εθηηκεηή κε αλαθνίλσζε, λα 
ππνβάιεη ζηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ ην αξγφηεξν εληφο δχν  (2) εκεξψλ, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ έρεη 
ππνβιεζεί δήισζε δεκηάο απφ ηνλ ίδην ή ηξίην πξφζσπν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
αγξνηεκάρην ζε άιιν φκνξν Γήκν ή Κνηλφηεηα θαη φηη απφ ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν ζα ππνβάιεη δήισζε δεκηάο ζην Γήκν ή Κνηλφηεηα πνπ αλήθεη ην 
αγξνηεκάρην. Δθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο , αλ θαη έρεη θιεζεί δελ πξνζήιζε λα 
ππνβάιεη ηελ ππεχζπλν δήισζε πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθηηκεηή θαη ηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ., θαη ν 
αζθαιηζκέλνο απνθιείεηαη απφ ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
αγξνηεκάρην. 
  
Ζ δήισζε  δεκηάο ζπληάζζεηαη ζε εηδηθφ έληππν, ν ηχπνο θαη νη ελδείμεηο ηνπ νπνίνπ 
εγθξίλνληαη απφ ηνλ  Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ., θαη ζηελ νπνία νπσζδήπνηε πξέπεη λ' 
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαιιηεξγεηή, νη αξηζκνί ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, 
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ηνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΖ) θαη ηνπ Μεηξψνπ Αγξνηψλ, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, 
ε ηνπνζεζία ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ δεκηψζεθε, ην είδνο θαη ε πνηθηιία ηεο 
θαιιηέξγεηαο, ν αξηζκφο ησλ ζηξεκκάησλ ή ν αξηζκφο ησλ δέλδξσλ ή θαιισπηζηηθψλ 
ή γιαζηξηθψλ θπηψλ, ε παξαγσγή πνπ αλακελφηαλ θαηά ζηξέκκα ή δέλδξν θιπ, ε 
παξαγσγή πνπ είρε ζπγθνκηζζεί πξηλ απφ ηε δεκηά  θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
Ο Αληαπνθξηηήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., αθνχ παξαιάβεη ηε δήισζε δεκηάο, ηελ θαηαρσξίδεη 
ζην εηδηθφ πξσηφθνιιν ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη παξαδίδεη ζηνλ αζθαιηζκέλν αληίγξαθν, ζην 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ηα ηέιε εθηίκεζεο πνπ θαηαβιήζεθαλ 
θαη ε ρξνλνινγία παξαιαβήο ηεο δήισζεο . 
 
Ο Αληαπνθξηηήο ζπζρεηίδεη ηηο δειψζεηο δεκηάο κε ηε δήισζε θαιιηέξγεηαο ηνπ πνπ 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, εθφζνλ  πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηέηνηαο δήισζεο θαη 
ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ ΔΛ.ΓΑ., ζπλνπηηθφ ζεκείσκα ησλ δειψζεσλ πνπ 
έρνπλ ππνβιεζεί ζε εηδηθφ έληππν, ηνπ νπνίνπ ν ηχπνο θαη νη ελδείμεηο εγθξίλνληαη 
απφ ην Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ., καδί κε ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ησλ ηειψλ πνπ 
εηζπξάρζεθαλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛ.ΓΑ. 
 
Σα πξσηφηππα ησλ δειψζεσλ δεκηάο πνπ ππνβιήζεθαλ καδί κε ηα απαξαίηεηα 
αληίγξαθά ηνπο ν Αληαπνθξηηήο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ 
ηνλ ΔΛ.ΓΑ. γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθηηκήζεσλ. 
 
Ζ δήισζε δεκηάο δελ ππνρξεψλεη ηνλ Οξγαληζκφ ζηε δηελέξγεηα εθηίκεζεο αλ ν 
αζθαιηζκέλνο δελ θαηαβάιιεη θαη εκπξφζεζκα κέζα ζε 12 εκέξεο, φπσο αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, ζηνλ Αληαπνθξηηή ην αληίζηνηρν ηέινο εθηίκεζεο . 
 
Με απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πνπ εθδίδεηαη κέρξη ην κήλα Οθηψβξην, 
θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ ηειψλ εθηίκεζεο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ην επφκελν ή ηα 
επφκελα ρξφληα.  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνμελήζεη λέα δεκηά απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά 
δεκηνγφλα αίηηα ζηελ ίδηα θαιιηέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο θαιιηεξγεηηθήο 
πεξηφδνπ, δελ θαηαβάιιεηαη λέν ηέινο εθηίκεζεο αλ κέρξη ηε λέα δεκηά δελ έρεη 
δηελεξγεζεί εθηίκεζε ηεο πξνγελέζηεξεο δεκηάο, ελψ αληίζεηα θαηαβάιιεηαη λέν 
ηέινο αλ έρεη δηελεξγεζεί ε εθηίκεζε  ηεο πξνγελέζηεξεο δεκηάο.  
 
Σα ηέιε εθηίκεζεο, φπσο θαη ηα ζπλαθή ηέιε ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε  παξάγξαθνο 2 
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ εηζάγνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α 
ζε εηδηθφ θεθάιαην  θαη άξζξν θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ησλ δεκηψλ.  
 
Σα ηέιε εθηίκεζεο θαη επαλεθηίκεζεο επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
παξαγσγνχο, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 
 
α. εθπξφζεζκεο δήισζεο δεκηάο ή αίηεζεο επαλεθηίκεζεο 
β.  αλάθιεζεο δήισζεο δεκηάο ή αίηεζεο επαλεθηίκεζεο  θαη 
γ. ζηελ πεξίπησζε πνπ δε δηελεξγήζεθε εθηίκεζε επεηδή ε δεκηά δελ θαιχπηεηαη ή 

εμαηξείηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ απηνχ.  
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Αλ θαηά ηελ εθηίκεζε δηαπηζησζεί φηη ε έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ ή ν αξηζκφο ησλ 
θαξπνθφξσλ δέλδξσλ ή ν αξηζκφο ησλ θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ ηνπ 
αγξνηεκαρίνπ πνπ δειψζεθε, γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί ηέιε εθηίκεζεο, είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζηξεκκάησλ ή θαξπνθφξσλ 
δέλδξσλ ή θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ, ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ δειψζεθε, 
δηαθνξά ηειψλ νθείιεηαη εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α απνδεκίσζε γηα ην 
αγξνηεκάρην πνπ δειψζεθε θαη παξαθξαηείηαη απηή απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα 
θαηαβιεζεί.  
 
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ ζηξεκκάησλ ή θαξπνθφξσλ 
δέλδξσλ ή θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ, γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί ηέιε, 
είλαη κηθξφηεξνο ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζηξεκκάησλ ή θαξπνθφξσλ 
δέλδξσλ ή θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ δειψζεθε, 
κπνξεί ν ΔΛ.Γ.Α., θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ή λα θαηαβάιιεη απνδεκίσζε γηα 
νιφθιεξε ηελ έθηαζε ή ηνλ αξηζκφ ησλ δέλδξσλ ή θπηψλ, ζχκθσλα κε η' αλσηέξσ, 
ή λα απνδεκηψζεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξεκκάησλ ή θαξπνθφξσλ δέλδξσλ ή 
θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. 
 
Αλ ε έθηαζε ζε ζηξέκκαηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ δεκηψζεθε ή ν αξηζκφο ησλ 
θαξπνθφξσλ δέλδξσλ ή ν αξηζκφο ησλ θαιισπηζηηθψλ ή γιαζηξηθψλ θπηψλ  είλαη 
θαηά ηε δήισζε κεγαιχηεξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ε αλαθξίβεηα ππεξβαίλεη ηα 20%, 
κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη 
εμνπζηνδνηεζεί γη' απηφ ην ζθνπφ, λα κεησζεί  ε απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη ν 
αζθαιηζκέλνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγξνηεκάρην κέρξη πνζνζηνχ 50%. 
 
Οη ίδηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δε δειψζεθε ε 
ζπιιεγείζα πξηλ ηε δεκηά παξαγσγή, ή απηή πνπ δειψζεθε  είλαη κηθξφηεξε   ηεο 
πξαγκαηηθήο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20%. 
 
Αλ θαηά ηελ εθηίκεζε δηαπηζησζεί θαη ζηε ζπλέρεηα βεβαησζεί θαη απφ ηνλ αξκφδην 
Πξντζηάκελν ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο φηη ην ίδην ή ηα ίδηα αγξνηεκάρηα έρνπλ δεισζεί 
γηα ηελ ίδηα εκεξνκελία δεκηάο πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά ζηνλ ίδην ή άιιν Γήκν ή 
Κνηλφηεηα, ν αζθαιηζκέλνο πνπ έθαλε ηελ παξαπάλσ δήισζε ζηεξείηαη ηελ 
αληίζηνηρε γηα η' αγξνηεκάρηα απηά απνδεκίσζε.  
 
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο είλαη επίζεο δπλαηφλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηεο αλαθξίβεηαο θαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. ή ηνπ Οξγάλνπ πνπ 
έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ζηέξεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχηαη ν 
αζθαιηζκέλνο κέρξη πνζνζηνχ 50% θαη γηα ηα ππφινηπα αγξνηεκάρηα πνπ δήισζε 
γηα ηελ ίδηα εκεξνκελία δεκηάο.  
 
 
Δθηηκεηέο, εθηίκεζε θαη επαλεθηίκεζε δεκηάο  

Ζ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ δηελεξγείηαη απφ Γεσπφλνπο Πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή θαη απφ 
Σερλνιφγνπο Γεσπνλίαο Πηπρηνχρνπο ησλ ρνιψλ Σερλνινγίαο ησλ Σ.Δ.Η., 
ππαιιήινπο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ε πεξίπησζε κε επάξθεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
κπνξεί λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα εθηηκεηή θαη ζε ππαιιήινπο απηψλ ησλ 
Καηεγνξηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ηεο ΑΣΔ, Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ κεηά απφ 
έγθξηζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο.  
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Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ εθηηκεηή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή 
ηνπ Πξντζηακέλνπ Οξγαληθήο κνλάδαο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., πνπ έρεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε. 
Δηδηθά  ε αλάζεζε θαζεθφλησλ εθηηκεηή ζηνπο παξαπάλσ Σερλνιφγνπο Γεσπνλίαο 
γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 109/1989, φπσο ηζρχνπλ θάζε 
θνξά.  

 
Ωο αληηθείκελα απαζρφιεζεο ησλ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο πνπ πξνζιακβάλνληαη 
ζηνλ ΔΛ.Γ.Α νξίδνληαη ηα θάησζη:  
 
-  Παξαιαβή αλαγγειηψλ δεκηψλ θαη πξάμε δεκνζίεπζεο. 
- Έιεγρνο ηειψλ εθηίκεζεο-επαλεθηίκεζεο . 
- Έιεγρνο θσδηθνπνίεζεο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο πηλάθσλ εθηίκεζεο. 
- Γηαγξαθέο πνξηζκάησλ γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε επαλεθηίκεζεο.  
- Έιεγρνο νξζήο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζην Ο.Π. ηεο Τπεξεζίαο.  
- Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ γηα επηρνξήγεζε κέζσλ Δλεξγεηηθήο Πξνζηαζίαο.  
- Έιεγρνο πξαγκαηνπνίεζεο εγθαηάζηαζεο ησλ κέζσλ απηψλ.  
- Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ππαγσγή ζε πξνγξάκκαηα Π..Δ.Α (θαζνξηζκφο   

δηθαηνχρσλ θαη κε). 
- Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε απνθαηάζηαζεο ή αλαζχζηαζεο 

δεκηψλ Π..Δ.Α. 
- πλδξνκή ζην εθηηκεηηθφ έξγν ησλ γεσηερληθψλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α. αλάινγα κε ηελ επνρή πνπ ζπλέβε ε δεκηά θαη ην βιαζηηθφ ζηάδην ηεο 
θαιιηέξγεηαο πνπ πιήγεθε, θαζνξίδεη ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο εθηίκεζεο ηεο δεκηάο. 
Αλ ε εθηίκεζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ην ρξφλν πνπ ζπλήζσο ζπγθνκίδεηαη ε 
παξαγσγή ή θξίλεηαη αλαγθαία ε επαλαζπνξά ή ε επαλαθχηεπζε ή ε εθαξκνγή 
θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ, νη νπνίεο δπλαηφλ λα αιινηψζνπλ ηε κνξθή ηεο δεκηάο, ν 
αζθαιηζκέλνο  νθείιεη λα ζπγθνκίζεη ην πξντφλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 
πξνβεί ζηελ  επαλαζπνξά, επαλαθχηεπζε ή ζηηο αλαγθαίεο θαιιηεξγεηηθέο 
θξνληίδεο, είλαη φκσο ππνρξεσκέλνο λα αθήζεη "κάξηπξεο", δειαδή άζηθηα 
(αθαιιηέξγεηα ή αζπγθφκηζηα) ηκήκαηα ηεο θαιιηεξγεηάο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 
α.  Γηα αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, απφ έλα ηκήκα (ισξίδα) πνπ λα έρεη πιάηνο έλα (1)  

κέηξν θαη ην κήθνο κηαο δηάζηαζεο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζην θέληξν θαη ζηα δχν 
άθξα ηνπ αγξνηεκαρίνπ. 

 
β. Γηα πξεκλνεηδείο θαιιηέξγεηεο, δηάζπαξηα, ζ' φιε ηελ έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ, 

ηφζα πεξίπνπ αζπγθφκηζηα πξέκλα φζε θαη ε αλαινγία έλα (1)  πξέκλν ζηα 
ηξηάληα (30) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξεκλψλ θάζε αγξνηεκαρίνπ . 

 
γ. Γηα δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, δηάζπαξηα, ζ' φιε ηελ έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ, 

ηφζα πεξίπνπ αζπγθφκηζηα δέλδξα φζε είλαη ε αλαινγία έλα (1) δέλδξν γηα θάζε 
είθνζη (20) δέλδξα. 

 
     ε πεξηπηψζεηο δεκηψλ ζε αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο θαη θπηψξηα, ν ΔΛ.Γ.Α 

δεζκεχεηαη λα πξνβεί ζε εθηίκεζε ηεο δεκηάο  κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ζέκα εθηίκεζεο 
απφ κάξηπξεο. 
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Ο ΔΛ.ΓΑ. φζεο θνξέο ην θξίλεη ζθφπηκν, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε κπνξεί λα 
πξνβαίλεη ζε πξνεθηίκεζε ηεο δεκηάο θαη ζε παξαθνινχζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ 
δεκηψζεθε. 
 
Ζ εθηίκεζε ηεο δεκηάο θάζε αγξνηεκαρίνπ πνπ δεκηψζεθε, δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο απφ έλα θαη κφλν γεσπφλν - εθηηκεηή . 
 
Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α κπνξεί λα ζπληάζζνπλ νδεγίεο θαη θαλφλεο 
εθηίκεζεο ησλ δεκηψλ, νη νπνίεο, αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α 
εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο εθηηκεηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθηηκήζεσλ.  
 
Ο εθηηκεηήο νθείιεη λα θάλεη ηελ εθηίκεζε ακέζσο κφιηο ιάβεη ηε ζρεηηθή εληνιή απφ  
ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γη' απηφ ην 
ζθνπφ.   
 
Ο εθηηκεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί σο νδεγφ ηνπ, γηα ηελ ππφδεημε ησλ 
αγξνηεκαρίσλ πνπ δεκηψζεθαλ, ηνλ αγξνθχιαθα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη ή θσιχεηαη ή  απνπζηάδεη, ηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α ή θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
άιιν φξγαλν πνπ λα γλσξίδεη ηα αγξνηεκάρηα θαη ηνπο εθκεηαιιεπηέο ηνπο .  
 
Ζ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ νη εθηηκήζεηο ζηελ πεξηνρή θάζε Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο 
γίλεηαη γλσζηή ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο αζθαιηζκέλνπο κε αλαθνίλσζε πνπ 
ηνηρνθνιιάηαη απφ ηνλ Αληαπνθξηηή ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. Καηά 
ηελ εθηίκεζε κπνξεί, εθφζνλ ην ζέινπλ λα είλαη παξφληεο ν αζθαιηζκέλνο ή 
αληηπξφζσπφο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη εθπξφζσπνο ησλ Οξγαλψζεσλ ησλ 
παξαγσγψλ θαη λα εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ή λα παξέρνπλ θάζε ζρεηηθή 
πιεξνθνξία ή ζηνηρεία γηα ηε δεκηά.  
Ο  αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνδείμεη ην αγξνηεκάρην πνπ έπαζε δεκηά 
ή λα παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απηφ απφ ηνλ εθηηκεηή. 
Οθείιεη λα δψζεη ζηνλ εθηηκεηή θάζε πιεξνθνξία  θαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα 
ηνπ  δεηεζεί, ζρεηηθά κε ηελ λνκηκφηεηα , θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο 
πνπ δήισζε. 
 
Δπίζεο ν αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε, φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ εθηηκεηή, λα 
πξνζθνκίζεη έγγξαθα ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή πνπ ζπγθφκηζε πξηλ απφ ηελ δεκηά 
ή ηα πξνεγνχκελα ηέζζεξα (4) ρξφληα. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη απηά πνπ ηεξνχληαη απφ 
ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα, ηηο πλεηαηξηζηηθέο ή άιιεο Οξγαλψζεηο, ηα αληίγξαθα 
ηηκνινγίσλ πψιεζεο, νη ηπρφλ εθθαζαξίζεηο ιαραλαγνξψλ θιπ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αξλεζεί ή λα ππνδείμεη ην αγξνηεκάρην πνπ 
δήισζε γηα λα γίλεη ε εθηίκεζε ή λα επηηξέςεη ζηνλ εθηηκεηή ηελ είζνδν ζ' απηφ ή λα 
πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πνπ λ' απνδεηθλχνπλ φηη απηφο είλαη ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ 
αγξνηεκαρίνπ πνπ δεκηψζεθε ή δελ παξεπξίζθεηαη ζηελ εθηίκεζε αλ θαη έρεη θιεζεί 
λα είλαη παξψλ απηφο ή αληηπξφζσπφο ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο 
βίαο ή δε δίλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο 
θαιιηέξγεηαο θαη ε παξαγσγή πνπ πηζαλφ λα έρεη ζπγθνκηζηεί κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
δεκηάο, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί  απφ ηε δήισζε πνπ ππέβαιε.  
 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
εθηηκεηή  θαη ηνλ νδεγφ ηνπ ή δχν κάξηπξεο φηαλ δελ ππάξρεη νδεγφο ή ηνλ 
Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α.  



 150 

Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απνζηέιιεηαη καδί  κε ηνλ πίλαθα δεκηψλ θαη κε ηε 
θξνληίδα ηνπ Αληαπνθξηηή ηνηρνθνιιάηαη ζην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα.  
 
Οη Γήκαξρνη ή νη Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ, νη Πξφεδξνη πλεηαηξηζκψλ, νη Πξφεδξνη 
Αγξνηηθψλ πιιφγσλ, νη Γεκφζηνη Τπάιιεινη θαη ηα φξγαλα Αζηπλνκίαο θαη 
Αγξνθπιαθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δίλνπλ θάζε πιεξνθνξία ή βνήζεηα πνπ 
πηζαλφλ λα δεηεζεί απφ ηνπο εθηηκεηέο ή ηα φξγαλα ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Ο εθηηκεηήο θαηαρσξίδεη ην πφξηζκα ηεο εθηίκεζεο πνπ δηελεξγήζεθε, θαηά είδνο θαη 
πνηθηιία θαιιηέξγεηαο, θαη γηα θάζε αγξνηεκάρην ρσξηζηά ζε εηδηθφ έληππν ηνπ νπνίνπ 
ν ηχπνο θαη νη ελδείμεηο εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη ην ππνβάιιεη 
ζηνλ ΔΛ.Γ.Α.  
 
Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α κε απφδεημε, ζηνλ 
αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α ηνπ ζρεηηθνχ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. Ο Αληαπνθξηηήο 
ππνρξενχηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κάιηζηα ηελ ίδηα εκέξα ηεο παξαιαβήο λα 
θαιέζεη  κε ζρεηηθή πξφζθιεζε, ε νπνία ηνηρνθνιιάηαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
Κνηλφηεηαο, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζθαιηζκέλνπο, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 
πνξηζκάησλ ηεο εθηίκεζεο. Γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο πξφζθιεζεο ν Αληαπνθξηηήο 
ζπληάζζεη πξάμε ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη δχν κάξηπξεο.  
 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, απφ ηελ πξνεθηίκεζε πνπ δηελεξγήζεθε, ζχκθσλα κε  
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηηο δεκηέο πνπ δειψζεθαλ ζε νξηζκέλεο 
ηνπηθέο πεξηνρέο πηζαλνινγείηαη φηη ε δεκηά πνπ δειψζεθε δελ θαιχπηεηαη 
αζθαιηζηηθά απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ 
Καλνληζκνχ, κπνξεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ είηε ηνπ είδνπο ηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ, είηε 
ηνπ πνζνζηνχ δεκηάο λα δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεπηηθέο εθηηκήζεηο αληί ησλ 
εμαηνκηθεπκέλσλ εθηηκήζεσλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο εθηηκήζεηο φηη ε πηζαλή 
δεκηά δελ θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά,  ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 
εθηηκήζεσλ ζεσξείηαη ζαλ πφξηζκα εθηίκεζεο ησλ δεκηψλ φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ 
πνπ δειψζεθαλ ζηελ ηνπηθή πεξηνρή . 
 
Σν πφξηζκα απηφ γίλεηαη γλσζηφ κε έγγξαθν ζηνλ Αληαπνθξηηή, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα νπνία εθαξκφδνληαη  αλάινγα, γηα λα 
ιάβνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη αζθαιηζκέλνη. 
 
Καηά ηνπ πνξίζκαηνο απηνχ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εθηηκήζεσλ, είλαη δπλαηή ε 
άζθεζε  ηνπ έλδηθνπ κέζνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκνχ. 
Αλ απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο εθηηκήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ δηαπηζησζεί, φηη 
ζπληξέρεη πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο  θάιπςεο ησλ δεκηψλ  απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Καλνληζκνχ, αθνινπζεί ε δηελέξγεηα αηνκηθψλ εθηηκήζεσλ. 
 
Σν πφξηζκα ηεο εθηίκεζεο πνπ δηελεξγήζεθε, γίλεηαη νξηζηηθφ κεηά ηελ πάξνδν δέθα 
εκεξψλ απφ ηεο επνκέλεο εκέξαο ηνηρνθφιιεζεο ηεο πξφζθιεζεο πξνο ηνπο  
αζθαιηζκέλνπο γηα λα πξνζέιζνπλ θαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πνξηζκάησλ 
εθηίκεζεο. 
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Μέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δέθα εκεξψλ, ν αζθαιηζκέλνο έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλεθηίκεζε, αλ δελ ζπκθσλεί κε ην πφξηζκα ηεο εθηίκεζεο, 
κε αίηεζε πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηνλ αξκφδην Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ηελ 
αίηεζε απηή αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αγξνηεκαρίνπ, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε 
επαλεθηίκεζε, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζην θχιιν ηεο εθηίκεζεο, θαζψο θαη νη ιφγνη 
γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη επαλεθηίκεζε.  
 
Ζ αίηεζε επαλεθηίκεζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε, αλ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη 
δε ζπλνδεχεηαη απφ απφδεημε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α 
ησλ ηειψλ επαλεθηίκεζεο, πνπ νξίδνληαη ζην δηπιάζην ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ 
εθηίκεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί δηελέξγεηα, επαλεθηίκεζεο άιιεο δεκηάο γηα 
ηελ ίδηα θαιιηέξγεηα, γηα ηελ νπνία έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ηέιε επαλεθηίκεζεο, δελ 
θαηαβάιινληαη λέα ηέιε επαλεθηίκεζεο. 
 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο αίηεζεο επαλεθηίκεζεο, εθαξκφδνληαη 
αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ απνδνρή εθπξφζεζκεο δήισζεο 
δεκηάο . 
 
Ζ αίηεζε  επαλεθηίκεζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη φηη 
έρεη παξαηηεζεί απφ απηή, αλ πξνζθιεζεί απφ ηνπο επαλεθηηκεηέο θαη δελ 
πξνζθνκίζεη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία έγγξαθα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη 
δηεπθνιχλζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθηίκεζεο .  Δπαλεθηίκεζε έρεη δηθαίσκα λα 
δεηήζεη θαη ν ΔΛ.Γ.Α κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηα εθηίκεζεο. 
  
ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αξλεζεί ή λα ππνδείμεη ην αγξνηεκάρην γηα ην 
νπνίν ππέβαιε έλζηαζε ν ΔΛ.Γ.Α ή λα επηηξέςεη ζηνπο Γεσπφλνπο - επαλεθηηκεηέο 
ηελ είζνδν ζ' απηφ ή λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη απηφο είλαη ν 
εθκεηαιιεπηήο ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ δεκηψζεθε, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί απφ 
ηελ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη βάζεη ηνπ πνξίζκαηνο εθηίκεζεο.  
 
Ζ επαλεθηίκεζε δηελεξγείηαη απφ δχν γεσπφλνπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ επαλεθηηκεηψλ, νξίδεηαη απ' απηνχο άιινο γεσπφλνο,  σο 
δηαηηεηήο, απφ  πίλαθα  πνπ πεξηιακβάλεη 10  ηνπιάρηζηνλ γεσπφλνπο. Οη πίλαθεο 
δηαηηεηψλ θαηαξηίδνληαη ρσξηζηά θαηά Πεξηθεξεηαθφ Τπνθαηάζηεκα ην επηέκβξην 
κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α 
ηζρχνπλ γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο . 
 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ επαλεθηηκεηψλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ δηαηηεηή, ηελ 
επαλεθηίκεζε δηελεξγεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαη γη' απηφλ θψιπκα, ν Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ 
Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιηζεο Φπηηθνχ Σνκέα..  
 
Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επαλεθηηκήζεσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο εθηηκήζεηο. Οη επαλεθηηκεηέο ή ν δηαηηεηήο ή ν 
Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ 
Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιηζεο Φπηηθνχ Σνκέα  θαηαρσξίδνπλ ην πφξηζκα ηεο 
επαλεθηίκεζεο  πνπ δηελεξγήζεθε θαη΄είδνο θαη πνηθηιία θαιιηέξγεηαο θαη γηα θάζε 
αγξνηεκάρην πνπ δεηήζεθε επαλεθηίκεζε ρσξηζηά, ζε εηδηθφ έληππν πίλαθα ηνπ 
νπνίνπ ν ηχπνο θαη νη ελδείμεηο εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη ην 
ππνβάιινπλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α . Αληίγξαθν ηνπ πίλαθα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α κε 
απφδεημε, ζηνλ  Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. 
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Ο Αληαπνθξηηήο έρεη ππνρξέσζε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κάιηζηα ηελ ίδηα εκέξα ηεο 
παξαιαβήο, λα θαιέζεη, κε ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ ηνηρνθνιιάηαη ζηα Γξαθεία ηνπ 
Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζθαιηζκέλνπο λα ιάβνπλ γλψζε 
ησλ  πνξηζκάησλ ηεο επαλεθηίκεζεο. Γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο πξφζθιεζεο ν 
Αληαπνθξηηήο ζπληάζζεη πξάμε  ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη δχν 
κάξηπξεο.  
Οη επαλεθηηκεηέο, ν δηαηηεηήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Τπνθαηαζηήκαηνο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο 
Αζθάιηζεο Φπηηθνχ Σνκέα δελ δεζκεχνληαη απφ ηα πνξίζκαηα ηεο εθηίκεζεο, 
εθηηκψληαο απφ ηελ αξρή ηελ δεκηά . 
 
Σν πφξηζκα ηεο επαλεθηίκεζεο είλαη νξηζηηθφ θαη δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη' απηνχ 
άιιν έλδηθν κέζν. 
 
 
Πξαγκαηνγλσκνζύλε αιιεπάιιεισλ δεκηώλ θαη αλαζεώξεζε πνξίζκαηνο 
πξαγκαηνγλσκνζύλεο  
ε πεξίπησζε λέαο δεκηάο ζηελ ίδηα θαιιηέξγεηα ηνπ ίδηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ηελ ίδηα 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο δεκηάο (εθηίκεζε, επαλεθηίκεζε) 
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ παξεθθιίζεηο :  
 
1. Αλ ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο πξνεγνχκελεο ή ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεκηψλ έρεη γίλεη νξηζηηθφ : 
 

α. ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηφ  ηεο δεκηάο  ζηε ζπλνιηθή 
παξαγσγή απφ ηελ πξνεγνχκελε ή απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο 
αζξνηζηηθά είλαη κέρξη θαη 20%, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο λέαο δεκηάο ζα 
αλαθέξεηαη θαη ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο ψζηε ην πφξηζκα πνπ ηειηθά 
δηακνξθψλεηαη λα εθθξάδεη εληαία ηε ζπλνιηθή δεκηά (πφξηζκα εληαίν 
αζξνηζηηθφ) 

. 
β. ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηφ δεκηάο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

απφ πξνεγνχκελε ή απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο αζξνηζηηθά είλαη 
κεγαιχηεξν ηνπ 20%, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο δεκηάο πνπ γίλεηαη κεηά ην 
λέν δεκηνγφλν αίηην, αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 
δηακνξθψζεθε ζηελ θαιιηέξγεηα κεηά ηελ πξνεγνχκελε δεκηά (εξηεκέλε 
αδεκίσηε παξαγσγή πνπ ππάξρεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαηά ην ρξφλν πνπ έγηλε ε 
λέα δεκηά). 

 
ηελ πεξίπησζε απηή ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ραξαθηεξίδεηαη 
ζαλ πφξηζκα "λεφηεξεο δεκηάο". 
 

 Αλ κέρξη ην ρξφλν ηνπ λένπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ, δελ έρεη δηελεξγεζεί 
πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο ή ησλ πξνεγνχκελσλ δεκηψλ ή έρεη 
δηελεξγεζεί πξαγκαηνγλσκνζχλε αιιά ην πφξηζκα δελ είλαη αθφκε νξηζηηθφ, ε 
πξαγκαηνγλσκνζχλε αλαθέξεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 
δεκηέο, ψζηε ην πφξηζκα πνπ δηακνξθψλεηαη λα εθθξάδεη εληαία ηε ζπλνιηθή δεκηά 
(πφξηζκα εληαίν αζξνηζηηθφ) . ηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ απηνχ αζξνηζηηθνχ 
πνξίζκαηνο ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ή νη πξνεγνχκελεο  δεκηέο 
γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξρε ε ππνρξέσζε λα ππνβιεζεί δήισζε δεκηάο , κέρξη ην 
χςνο ηνπ κε απνδεκηψζηκνπ  πνζνζηνχ. 
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Οη δεκηέο απφ παγεηφ ζηα θαξπνθφξα δέλδξα νη νπνίεο θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά, 
ελψ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο δελ ζπζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά θαη ηα 
πνξίζκαηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο δηαηππψλνληαη μερσξηζηά, εθφζνλ βέβαηα  
ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή δήισζε δεκηάο.  
 
Καηά ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγεί είλαη δπλαηή ε 
ππνβνιή αίηεζεο  επαλεθηίκεζεο φπσο πξνβιέπεηαη. 
 
Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΔΛ.ΓΑ. κπνξεί ζε θάζε βαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ή 
εθθαζάξηζεο ηεο δεκηάο θαη κεηά αθφκε απφ ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο λ' 
αζθήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζθπγή γηα αλαζεψξεζε ησλ πνξηζκάησλ 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, εθφζνλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ 
κπνξεί λα ζεκειησζεί φηη ππάξρεη πιάλε σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 
πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο.  
 
Ζ πξνζθπγή γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πνξηζκάησλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο 
θαηαηίζεηαη ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΔΛ.ΓΑ. κέζα ζε εχινγν ρξφλν απφ ηφηε πνπ 
έγηλαλ γλσζηά ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζεκειηψλνπλ.  
 
Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία 
ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Ννκάξρε  θαη απνηειείηαη απφ δχν γεσπφλνπο ππαιιήινπο 
Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ θαη απφ έλα γεσπφλν ηνπ ΔΛ.ΓΑ. πνπ εθιέγεηαη επίζεο απφ ην 
Ννκάξρε, απφ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη πέληε ηνπιάρηζηνλ γεσπφλνπο ππαιιήινπο 
ηνπ.  
 
Ζ επηηξνπή δελ δεζκεχεηαη απφ ην πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο (εθηίκεζε, 
επαλεθηίκεζε, δηαηηεζία) θαη κπνξεί λα αλαζεσξήζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν  ηνπ 
πνξίζκαηνο.  
 
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αλαζεψξεζεο εθαξκφδνληαη αλάινγα φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο επαλεθηηκήζεηο. 
 
Με βάζε ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο  Αλαζεσξήζεσο δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε 
ηεο δεκηάο  θαη ή δεηείηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ε επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο, ζε 
πεξίπησζε πνπ έιαβε κεγαιχηεξε απνδεκίσζε ρσξίο λα ηε δηθαηνχηαη 
(αρξεσζηήησο) ή θαηαβάιιεηαη ζ΄απηφλ ηπρφλ πξφζζεηε απνδεκίσζε. ε πεξίπησζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο γηα ηα θαιππηφκελα 
αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα, κπνξεί κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη 
ζπλαζθαιηζηή, λα δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ εθηίκεζε ηεο δεκίαο. 
 
 
Δθθαζάξηζε ηεο δεκηάο ππνινγηζκόο θαη θαηαβνιή  ηεο αζθαιηζηηθήο 
απνδεκίσζεο 
Ζ εθθαζάξηζε ηεο δεκηάο γίλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηνο 
πξαγκαηνγλσκνζχλε ρσξηζηά γηα θάζε νξηζηηθφ πφξηζκα θαη εθφζνλ ην πνζνζηφ 
δεκηάο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 20%. ε πεξίπησζε 
εθθαζάξηζεο αιιεπάιιεισλ δεκηψλ, θάζε νξηζηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε, ηεο νπνίαο 
ην πφξηζκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πφξηζκα "λεφηεξεο δεκηάο", εθθαζαξίδεηαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηα πνζνζηά θάιπςεο πνπ αλαθέξνληαη  θαη ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε 
νιφθιεξε ηε λέα απηή δεκηά, αλεμάξηεηα αλ ην πνζνζηφ απηήο είλαη κεγαιχηεξν ή φρη 
ηνπ 20 % . 
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Δηδηθφηεξα, ην πνζφ ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο, ππνινγίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε : 
 
α. Σελ θαηά ζηξέκκα ή δέλδξν παξαγσγή θαη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζηξεκκάησλ ή 

δέλδξσλ, ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ κε ην νξηζηηθφ πφξηζκα 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή. 
ηε ζπλνιηθή απηή παξαγσγή πεξηιακβάλεηαη εθηφο απφ ηελ "εξηεκέλε" 
παξαγσγή θαηά ην ρξφλν ηεο δεκηάο θαη ε παξαγσγή πνπ είρε ζπγθνκηζζεί πξηλ 
ηε δεκηά . 

 
β. Σν πνζνζηφ ηεο δεκηάο, ην νπνίν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπγθνκηζηεί παξαγσγή 

πξηλ ηε δεκηά, αλάγεηαη ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή. 
 
γ.  Σελ ηηκή απνδεκίσζεο θαηά κνλάδα πξντφληνο, απφ ηελ νπνία αθαηξνχληαη, 

αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο δεκηάο θαη θαη' αλαινγία ηεο πνζφηεηαο πνπ 
θαηαζηξάθεθε, νη δηάθνξεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο, θαζψο θαη ηα θαιιηεξγεηηθά 
έμνδα ή ηα έμνδα ζπιινγήο, ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θιπ., ηα 
νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εμαηηίαο ηεο δεκηάο. 

 
Ζ ηηκή απηή απνδεκίσζεο ησλ πξντφλησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : 

 
Γηα φζα  ππάξρεη θξαηηθή πξνζηαζία  ή θαιχπηνληαη απφ ηελ Κνηλή Αγξνηηθή 
Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη γηα ηε καζηίρα ηεο Νήζνπ Υίνπ, ε 
ηηκή απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., 
ιακβάλνληαο ππφςε, ηηο ηηκέο αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνληαη κε Κπβεξλεηηθέο 
απνθάζεηο ή ηηο ηηκέο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ή γηα ηε καζηίρα ηε κέζε ηηκή 
εθθαζάξηζεο πνπ θαζνξίδεη ε Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ, θαζψο θαη ηηο 
ηπρφλ επηδνηήζεηο . 

 
Γηα ηα ππφινηπα , πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία, ε ηηκή 
απνδεκίσζεο πξνθαζνξίδεηαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη 
Δκπνξίνπ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α., εληαία γηα θάζε πεξηνρή, είδνο, πνηθηιία, θαηεγνξία θαη ρξήζε, κε βάζε 
ηελ, κε ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, πξνβιεπφκελε ηηκή 
ρνλδξηθήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο θαη ην ρξφλν ηεο 
ζπγθνκηδήο ηνπο.  
Οη απνθάζεηο απηέο εθδίδνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, ην κήλα επηέκβξην θαη 
Φεβξνπάξην θαη πάλησο  πξηλ  ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
πεξηφδνπ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.  
 
Γηα φζα , ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, δελ είλαη δπλαηφο ν πξνθαζνξηζκφο ηεο ηηκήο 
απνδεκίσζεο, ε ηηκή θαζνξίδεηαη θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα, κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Οη δηάθνξεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο πνπ αθαηξνχληαη απφ 
ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηα θαιιηεξγεηηθά έμνδα ή έμνδα 
ζπιινγήο, ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θιπ., πνπ δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε αλαινγία ηεο πνζφηεηαο 
πνπ θαηαζηξάθεθε, νξίδνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν 
αίηην, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 

 
δ.  Σα πνζνζηά θάιπςεο ησλ δεκηψλ φπσο απηά νξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
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Δάλ ε δεκηά γίλεη ζηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ θαη νη ζπλζήθεο (επνρή, 
θαηάζηαζε αγξνχ θιπ ) αιιά θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο επηηξέπνπλ λέα ζπνξά ή 
θχηεπζε, κε ην ίδην ή άιιν είδνο θπηνχ, ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζε κέξνο ηεο 
θαιιηέξγεηαο πνπ δεκηψζεθε: 
 
α. Καηαβάιιεηαη απνδεκίσζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα έμνδα επαλαζπνξάο ή 

επαλαθχηεπζεο, αλεμάξηεηα αλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνηήζεη ή φρη ηελ 
επαλαζπνξά ή επαλαθχηεπζε, εθφζνλ ην πνζνζηφ επαλαζπνξάο ή 
επαλαθχηεπζεο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 20 %. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
θαηαβαιιφκελε απνδεκίσζε είλαη ίζε πξνο ην πνζνζηφ 100% ηνπ πνζνζηνχ 
επαλαζπνξάο ή επαλαθχηεπζεο. 

 
β. Αλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επαλαζπνξά ή επαλαθχηεπζε, 

θαηαβάιιεηαη εθηφο απφ ηα έμνδα επαλαζπνξάο ή επαλαθχηεπζεο θαη ε 
απνδεκίσζε πνπ αλαινγεί ζε ηπρφλ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη απφ 
ηελ επαλαζπνξά ή επαλαθχηεπζε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ εηζφδεκα πνπ 
αλακελφηαλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα πνπ δεκηψζεθε, εθφζνλ ε κείσζε απηή, αθνχ 
αλαρζεί ζε πνζνζηφ επί %, ππεξβαίλεη ην 20 %.  

 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηηκέο, κπνξεί κέζα ζ' έλα 
εμάκελν απφ ην ρξφλν πνπ ζπλέβεθε ε δεκηά, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
λα ρνξεγεζεί ζ' φζνπο δεκηψζεθαλ πξνθαηαβνιή ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο 
πνπ δηθαηνχληαη θαη ε ηηκή ηεο κνλάδαο ηνπ πξντφληνο λα ππνινγηζηεί ζε πνζνζηφ 
ηεο ηηκήο πνπ είρε θαζνξηζηεί ην πξνεγνχκελν έηνο γηα ην ίδην είδνο, πνηθηιία, ρξήζε 
θαη ηελ ίδηα πεξηνρή.  
 
ε πεξηπηψζεηο αλζνθαιιηεξγεηψλ ν ΔΛ.Γ.Α. κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ απνδεκίσζε 
κέρξη ην χςνο ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ηελ ηειεπηαία 4εηία απφ 
νκνεηδείο θαιιηέξγεηεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα δηάζεζεο ηνπ 
πξντφληνο . 
 
ηελ πεξίπησζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ βακβαθηνχ, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δεκηάο, 
εθηφο ηνπ πνξίζκαηνο εθηίκεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε κέζε ζηξεκκαηηθή 
απφδνζε ηεο δψλεο παξαγσγήο βάζεη ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή 
ηνπ θάζε παξαγσγνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα, φπσο απηή έρεη εθηηκεζεί απφ 
ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο. Σν αλψηαην φξην ηεο ζπλνιηθά 
δηθαηνχκελεο λα παξαδνζεί θαηά παξαγσγφ πνζφηεηαο βακβαθηνχ, ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη ζα δεζκεχεη θαη ηνλ ΔΛ.Γ.Α. φζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζή ηνπ πξνο 
απνδεκίσζε. 
 
Οη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη, θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 
εθηφο απφ εηδηθέο δηθαηνινγεκέλεο εμαηξέζεηο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ 
πξντφληνο, θαηά πξνηίκεζε κε ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο ζε κεηξεηά . 
 
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, 
δηθαηνχρνο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο είλαη εθείλνο πνπ ήηαλ εθκεηαιιεπηήο ηελ 
εκέξα πνπ ζπλέβεθε ε δεκηά . 
 
ε πεξηπηψζεηο δεκηψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη φηη ζ' απαηηεζνχλ 
ρξεκαηηθά πνζά κεγαιχηεξα απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζηεί εηεζίσο γηα ηε 
Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Φπηηθνχ Σνκέα θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε θάιπςε απφ 
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αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή  ηνπ ΔΛ.Γ.Α, λα 
θαζνξηζηεί  ε ρνξήγεζε ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνθαηαβνιήο απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ 
δηθαηνχληαη.  
 
Δπηηξέπεηαη επίζεο λα θαζνξηζηεί, δηαθνξεηηθφ θαηά δεκηνγφλν αίηην, πνζνζηφ 
πξνθαηαβνιήο. 
 
Δάλ ζην ηέινο ηεο εηήζηαο ρξήζεο, νη απνδεκηψζεηο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί είλαη 
κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ηε Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο 
Φπηηθνχ Σνκέα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζηνπο 
νπνίνπο ρνξεγήζεθε πξνθαηαβνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, ην ππφινηπν ηεο απνδεκίσζεο  πνπ δηθαηνχληαη. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζχκκεηξεο πεξηθνπήο 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 1790/ 88. 
 
Ζ αμίσζε  ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ιήςε απνδεκίσζεο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α, γηα δεκηέο ηεο 
θπηηθήο παξαγσγήο απφ ηα θαιππηφκελα αζθαιηζηηθά δεκηνγφλα αίηηα 
παξαγξάθνληαη κεηά δηεηία απφ ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο απηήο. 
 
 
Αλάθιεζε δήισζεο δεκηάο - αίηεζε επαλεθηίκεζεο θαη έμνδα θίλεζεο, 
απνδεκίσζεο ησλ νξγάλσλ αζθάιηζεο  
 
Ο αζθαιηζκέλνο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηε δήισζε ηεο δεκηάο πνπ ππέβαιε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ, κε αίηεζή ηνπ, ηελ νπνία πξέπεη ή λα ηελ 
ππνβάιεη ζηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο εθηίκεζεο 
ή  λα ηε δψζεη ζηνλ εθηηκεηή, πξηλ φκσο δηελεξγεζεί ε εθηίκεζε. 
 
ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο δήισζεο δεκηάο, ν αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη φηη 
παξαηηήζεθε απφ θάζε δηθαίσκα  γηα  απνδεκίσζε  ηεο ηπρφλ δεκηάο πνπ 
πξνμελήζεθε ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ.  
 
Δπίζεο ν αζθαιηζκέλνο έρεη δηθαίσκα  λα δεηήζεη λα κε δηελεξγεζεί ε επαλεθηίκεζε 
πνπ δήηεζε, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε φπσο παξαπάλσ, γηα ηελ απνδνρή ηεο 
νπνίαο απνθαζίδνπλ κφλν νη επαλεθηηκεηέο θαηά ηελ θξίζε ηνπο.  
 
Όζνη απαζρνινχληαη κε εληνιή ηνπ ΔΛ.ΓΑ. ζηελ αζθάιηζε θαη πξφιεςε ησλ δεκηψλ 
ηεο παξαγσγήο, γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ δεκηψλ, ηε δηελέξγεηα 
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ,  ηελ άζθεζε επνπηείαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 
εμέιημεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θιπ, δηθαηνχληαη έμνδα θίλεζεο  θαη απνδεκίσζεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη παξαθάησ: 
 
αλ έμνδα θίλεζεο απνδίδνληαη: 
 
α. Σν αληίηηκν εηζηηεξίνπ θνηλφρξεζηνπ κέζνπ ζπγθνηλσλίαο ή θφκηζηξνπ πνπ 

θαηαβιήζεθε γηα ρξεζηκνπνίεζε δεκφζηαο ρξήζεο κέζνπ. Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ  ΔΛ.ΓΑ.  
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β. Γηα κεηαθίλεζε ηφζν ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ησλ κε ππαιιήισλ ηνπ ΔΛ.ΓΑ. κε 
ηδηφθηεην κεηαθνξηθφ κέζν (απηνθίλεην, κνηνζηθιέηα, κνηνπνδήιαην θιπ) 
θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ηεο νπνίαο ην πνζφ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απνθάζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ρηιηφκεηξν πνπ δηαλχεηαη, ζε ζπλάξηεζε κε : 

 
αα)  ηελ  ηξέρνπζα θάζε θνξά αμία θαπζίκσλ  θαη  
 
ββ) ηηο άιιεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (ιηπαληηθά, δαπάλεο ζπληήξεζεο, 

αζθάιεηα, θνξνινγία, απφζβεζε  αμίαο κεηαθνξηθνχ κέζνπ θιπ), πνπ 
ππνινγίδνληαη ζε αλαινγία ηεο ηεθκαηξφκελεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα ηελ  εθηέιεζε  ηεο  Τπεξεζίαο ηνπ 
πξαγκαηνγλψκνλα.  Δπίζεο απνδίδνληαη ηα "δηφδηα" πνπ θαηαβάιινληαη σο 
θαη ηα "θφκηζηξα" κεηαθνξάο ηνπ ηδηφρξεζηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ  κε " 
πνξζκείν". 

 
αλ απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο ηνπ γεσπφλνπ θαηαβάιινληαη : 
 
α.  ηνπο γεσπφλνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηνπ ΔΛ.ΓΑ. γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

εθηάθησλ δαπαλψλ (δηαηξνθή, δηακνλή, θιπ), εκεξήζηα απνδεκίσζε ηεο νπνίαο 
ην πνζφ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
β. ηνπο γεσπφλνπο ππαιιήινπο ηνπ ΔΛ.ΓΑ., ε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΛ.ΓΑ. 
 
ηνπο απαζρνινχκελνπο γεσπφλνπο ζηε δηελέξγεηα ησλ πξαγκαηνγλσκνζπλψλ 
δεκηψλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (εθηηκήζεηο, επαλεθηηκήζεηο, δηαηηεζίεο, 
αλαζεσξήζεηο), ζηελ άζθεζε Δπνπηείαο ζηηο δηελεξγνχκελεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, 
ζηελ επηζήκαλζε  ησλ δεκηψλ  θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εμέιημεο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ην πνζφ ηεο νπνίαο νξίδεηαη θάζε θνξά κε 
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛ.ΓΑ. ή θαηά εκέξα απαζρφιεζεο ή 
θαηά δηελεξγνχκελε πξαγκαηνγλσκνζχλε ή ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν ηξφπσλ καδί  
 
Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κπνξεί, αλάινγα κε ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ησλ 
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ θαη γεληθά ηεο απφδνζεο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα, λα κεηψζεη 
ηηο απνδεκηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη  ζε πνζνζηφ κέρξη 25%.  
 
ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζαλ νδεγφ-νξηνδείθηε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα, θαηαβάιιεηαη 
ζαλ εκεξήζηα απνδεκίσζε, πνζφ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  
 
Ζ εθθαζάξηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ Καλνληζκφ εμφδσλ θίλεζεο  θαη 
απνδεκίσζεο γίλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή απφ άιιν φξγαλν πνπ έρεη 
εμνπζηνδνηεζεί απ' απηφλ, κε απφθαζε δε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαζνξίδνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ,  θαζψο  θαη θάζε άιιε  αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  
 
ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο καδί κε ζπλαζθαιηζηή, γηα κελ 
ηνπο γεσπφλνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιινληαη ζ' απηνχο ηα έμνδα 
θίλεζεο θαη απνδεκίσζεο, γηα δε ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα πνπ έρεη νξηζηεί απφ θνηλνχ, 
ηα έμνδα θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., θαζνξίδνληαη κεηά 
απφ ζπκθσλία ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη ηνπ ζπλαζθαιηζηή.  
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Ζ επηβάξπλζε φκσο ηνπ ΔΛ.Γ.Α δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ κηζνχ ηνπ ζπλφινπ 
ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, νχηε θαη λα είλαη αλψηεξε απφ ηα κηζά πνπ πξνβιέπνληαη.  
 
ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ αζθάιηζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο 
πξαγκαηνγλψκνλεο γεσπφλνπο κπνξεί λα ρνξεγνχληαη πξνθαηαβνιέο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ θίλεζεο, απνδεκίσζεο νδεγψλ -  νξηνδεηθηψλ θαη 
εθηάθησλ αλαγθψλ (δηακνλή, δηαηξνθή θιπ) ζηελ εθηφο έδξαο παξακνλή ηνπο. 
 
Σν χςνο ησλ πξνθαηαβνιψλ  απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή απφ 
φξγαλν πνπ έρεη νξηζζεί απ' απηφλ , αλάινγα ηνπ φγθνπ ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη 
αλαηεζεί θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη θιπ θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηα 2/3 ησλ ζπλνιηθά πξνυπνινγηδφκελσλ κεληαίσλ εμφδσλ θαη ακνηβψλ. 
Δπίζεο κπνξεί ζηνπο γεσπφλνπο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πξαγκαηνγλψκνλεο, 
αθνχ ππνβάινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά νδνηπνξηθψλ  εμφδσλ, 
απνδεκηψζεσλ θιπ, λα ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή έλαληη ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπο πνπ 
βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα. Οη πξνθαηαβνιέο αζξνηζηηθά δελ  κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξεο απφ ηα 3/4 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ,  
απνδεκηψζεσλ θ.ι.π.  
 
Ζ ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ έρεη ηεζεί ζε  εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998. 
 
 

10.7. ΕΧΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 
Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ, αζθαιηδόκελνη θίλδπλνη θαη ελλνηνινγηθνί 
πξνζδηνξηζκνί 
 
χκθσλα κε ην λ. 1790/1988, φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη, αληηθείκελν ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη: 
 
α. Οη θίλδπλνη θαη ηα αληηθείκελα αζθάιηζεο πνπ θαιχπηεη ν ΔΛ.Γ.Α. 
β.  Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε 

αζθάιηζε. 
γ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο 

απφ ηε κε εθπιήξσζή ηνπο 
δ.  Οη απαιιαγέο.  
ε.  Σα αλψηαηα πνζνζηά κέρξη ηα νπνία ζα αλέξρεηαη ε θάιπςε ηεο δεκηάο. 
ζη. Ζ δηαδηθαζία αλαγγειίαο θαη δήισζεο δεκηάο. 
δ.  Ζ δηαδηθαζία δηαπίζησζεο θαη εθηίκεζεο ηεο δεκηάο. 
ε.  Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο ηπρφλ ακθηζβεηήζεσλ. 
ζ.  Σα αξκφδηα γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο φξγαλα, θαζψο  θαη ν ηξφπνο θαη ε 

δηαδηθαζία ακνηβήο ησλ νξγάλσλ απηψλ. 
η.  Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ, εθθαζάξηζεο θαη θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο θαη ε 

έθπησζε απφ ηελ παξνρή. 
ηα. Κάζε ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη άζθεζε ηεο αζθάιηζεο. 
 
Ζ αζθάιηζε πεξηιακβάλεη ηηο δεκηέο, πνπ πξνθαινχληαη ζην δσηθφ θεθάιαην απφ 
ηνπο παξαθάησ αζθαιηδόκελνπο θηλδύλνπο (δεκηνγφλα αίηηα): 
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α. Φπζηθά δεκηνγόλα αίηηα: Υαιάδη, Τπεξβνιηθφ ςχρνο, Υηφλη, Αλεκνζχειια, 
Πιεκκχξα, Καχζσλαο, Κεξαπλφο, Εεκηά απφ άγξηα δψα, ζεηζκφο, θαηνιίζζεζε, 
θαζίδεζε,  Ππξθαγηά απφ αλσηέξα βία. 

 
β.  Αζζέλεηεο − Παζήζεηο: Δπηπινθέο ηνθεηνχ, Μεηαηφπηζε ελχζηξνπ δεμηά κε 

ζηξνθή ησλ βννεηδψλ, Δηιεφο ησλ βννεηδψλ, Αηπρήκαηα (θαηάγκαηα εθηφο 
πεξηφδνπ ηνθεηνχ) ησλ βννεηδψλ, Άλζξαθαο, Πλεπκαηάλζξαθαο, Ηνγελήο δηάξξνηα 
− Νφζνο ησλ βιελλνγφλσλ, Καθνήζεο θαηαξξντθφο ππξεηφο ησλ βννεηδψλ 
(Γαγγξαηλψδεο θφξπδα ησλ βννεηδψλ), Γαγγξαηλψδεο καζηίηηδα ησλ αηγψλ θαη 
ησλ πξνβάησλ, Λνηκψδεο αγαιαμία ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, 
Παξαθπκαηίσζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, Πξντνχζα πλεπκνλία ησλ αηγψλ 
θαη ησλ πξνβάησλ, Ληζηεξίαζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, Λνηκψδεο 
πιεπξνπλεπκνλία ησλ αηγψλ, Νφζνο νηδήκαηνο ησλ αηγψλ, Γαγγξαηλψδεο 
καζηίηηδα ησλ βννεηδψλ, Κνιηβαθηιιηθή καζηίηηδα ησλ βννεηδψλ, Ννδεκίαζε ησλ 
κειηζζνζκελψλ, εςεγνλία (ακεξηθάληθε) ησλ κειηζζνζκελψλ. 

 
Μέζα ζηνλ Καλνληζκφ πνπ αθνξά ηελ αζθάιηζε ηνπ Εσηθνχ Κεθαιαίνπ θαη γηα ηελ 
θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ  ηζρχνπλ νη παξαθάησ ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί: 

  
1. «Αζθαιηζκέλνη» είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θπξηφηεηα ή 

ηελ εθκεηάιιεπζε θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
 
2. «Κηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο» : φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο απηφο λννχληαη 

γεληθά φιεο νη ακηγείο ή κηθηέο εθηξνθέο βννεηδψλ, κνλφπισλ, αηγψλ, πξνβάησλ, 
ρνίξσλ, πηελψλ, θνλίθισλ − ιαγψλ, ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη κειηζζνζκελψλ.  

 
3. «Εσηθό Κεθάιαην» είλαη ην ζχλνιν ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία ζπληζηνχλ ακηγή 
ή κηθηή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. 

 
4. «Καηεγνξία δώνπ ή δώσλ» είλαη ε δηάθξηζε ησλ εηδψλ ησλ δψσλ κηαο 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο κε βάζε ηε γελεηηθή βειηίσζε (ζσκαηηθφ κέγεζνο, 
ζσκαηηθφ βάξνο) ή ηελ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε. 
Κάζε θαηεγνξία δψνπ ή δψσλ κπνξεί λα ππνδηαηξείηαη ζε ππνθαηεγνξίεο κε βάζε 
ηελ ειηθία, ην βάξνο, ην θχιιν, ηελ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε θ.ιπ. ησλ 
αζθαιηδφκελσλ δψσλ. 

 
5. «Απηνηειήο εθηξνθή» ζεσξείηαη (νξίδεηαη) ην ζχλνιν ησλ δψσλ κηαο 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ απηνχ είδνπο, ηεο απηήο θαηεγνξίαο, ηεο απηήο 
ππνθαηεγνξίαο θαη ηα νπνία εθηξέθνληαη είηε ζηελ ίδηα γεπεδηθή εγθαηάζηαζε, 
είηε ειεχζεξα ππφ ηελ επηηήξεζε − επίβιεςε ππεχζπλνπ πξνζψπνπ.  
Γηα ηηο αίγεο θαη ηα πξφβαηα, ν θαηά ηα αλσηέξσ ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ηεο «απηνηεινχο εθηξνθήο» πεξηιακβάλεη εληαία θαη ηα δχν είδε. 

 
6. «Αζθαιηζηηθή πεξίνδνο» ζεσξείηαη (νξίδεηαη) ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ελφο έηνπο, 

ε νπνία θάζε θνξά αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 
ηδίνπ έηνπο. 

 
7. «Εεκηά δσηθνύ θεθαιαίνπ» ζεσξείηαη ν ζάλαηνο ησλ δψσλ, ε αληθαλφηεηα γηα 

εξγαζία ησλ δψσλ εξγαζίαο θαη ε − κεηά απφ ζχζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. νξγάλσλ − ζθαγή ή ζαλάησζε ησλ δψσλ πνπ ε παζνινγηθή 
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ηνπο θαηάζηαζε έρεη θαηαζηεί κε αλαζηξέςηκε θαη ν ζάλαηφο ηνπο επίθεηηαη εληφο 
ησλ ακέζσο πξνζερψλ εκεξψλ, ηα νπνία νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ ηνπο 
αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο.  

 
ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έλλνηα ηεο «δεκηάο κεηά απφ ζχζηαζε ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. νξγάλσλ ζθαγή ή ζαλάησζε ησλ δψσλ πνπ 
ε παζνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε έρεη θαηαζηεί κε αλαζηξέςηκε θαη ν ζάλαηφο ηνπο 
επίθεηηαη εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ εκεξψλ», δελ ελλνείηαη ε δηαδηθαζία 
«εθξίδσζεο» ησλ αζζελεηψλ, δειαδή ε ζθαγή ή ζαλάησζε δψσλ πνπ είλαη 
«θνξείο ηεο αζζέλεηαο (νξνζεηηθά)». 
 
Πξνθεηκέλνπ γηα δεκηέο ζηα κειηζζνζκήλε απφ αξθνχδα, σο «δεκηά» ζεσξείηαη 
επηπξνζζέησο θαη ε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηεο θπςέιεο ηνπ κειηζζνζκήλνπο 
πνπ δεκηψζεθε. 

 
8. «Απνδεκίσζε» είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 

γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηε ην δσηθφ ηνπο θεθάιαην. 
 
9. «Διεγρόκελν πεξηβάιινλ» ζεσξείηαη ν ζηεγαζκέλνο ρψξνο, ηνπ νπνίνπ νη 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (αεξηζκφο, ζεξκνθξαζία, 
πγξαζία, θσηηζκφο, θιπ) ξπζκίδνληαη κε εηδηθέο θαηαζθεπέο θαη κε εηδηθφ 
εμνπιηζκφ, ψζηε ε εθηξνθή εθάζηνπ θάζε θνξά είδνπο λα κελ επεξεάδεηαη 
νπζηαζηηθά απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 
10. «Αζθαιηδόκελνη θίλδπλνη» είλαη νη θπζηθνί θίλδπλνη (θπζηθά αίηηα) θαη νη 

αζζέλεηεο − παζήζεηο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 
 
11. «Μειηζζνζκήλνο» ζεσξείηαη (νξίδεηαη) ην βηψζηκν − απφ άπνςε ζχλζεζεο 

(θαηεγνξηψλ κειηζζψλ), δπλακηθφηεηαο (πιεζπζκνχ κειηζζψλ) θαη επάξθεηαο 
ηξνθήο − «ζκήλνο» κειηζζψλ, ηνπ νπνίνπ ε εθηξνθή θαη εθκεηάιιεπζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε θπςέιεο. 

 
12. «Αζθαιηζηηθή κνλάδα» (Α.Μ.) είλαη ην ηζνδχλακν ησλ αζθαιηδφκελσλ δψσλ 

κηαο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε κία αγειάδα ειηθίαο ίζεο 
ή κεγαιχηεξεο ησλ δχν εηψλ.  

 
13. «Κπςέιε» ζεσξείηαη (είλαη) ε θαηαζθεπή, εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εθηξνθή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ κειηζζνζκήλνπο. 
 
14. «Υαιάδη» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζεσξείηαη ε 

πηψζε αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ζε κνξθή ζθαηξηδίσλ (ζπλήζσο) ή 
αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ηεκαρίσλ ζθιεξνχ δηαθαλνχο πάγνπ, ην κέγεζνο ησλ 
νπνίσλ πξνθαιεί δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
15. «Τπεξβνιηθό ςύρνο» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ, ζεσξείηαη ε ππεξβνιηθή θαη αζπλήζηζηε γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ 
πεξίνδν πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζεκαληηθά θάησ ηνπ κεδελφο) ηνπ 
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία πξνθαιεί θξπνπιεμία, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά 
ζην δσηθφ θεθάιαην. 
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16. «Υηόλη» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε ρηνλφπησζε πνπ δεκηνπξγεί 
ζηξψκα ρηνληνχ ην νπνίν ιφγσ χςνπο, βάξνπο θαη δηάξθεηαο παξακνλήο 
πξνθαιεί πηψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ησλ δψσλ ή αληηθεηκεληθή 
αδπλακία πξνζπέιαζεο ζην ρψξν ζηαβιηζκνχ (γηα παξνρή ηξνθήο, λεξνχ θαη 
ζέξκαλζεο) ή απξνζδφθεηε αθηλεηνπνίεζε ησλ δψσλ ζηελ χπαηζξν, κε 
ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
17. «Αλεκνζύειια» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ν ζθνδξφο άλεκνο, ηνπ 

νπνίνπ ε κεραληθή επίδξαζε πξνθαιεί πηψζε ή θαηάξξεπζε θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ή αλαηξνπή θπςειψλ, κε ζπλέπεηα ηε 
δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
18. «Πιεκκύξα» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε − εμαηηίαο 

βξνρνπηψζεσλ ή ηήμεο ρηνληνχ − ξνή ή ε παξακνλή φγθνπ γιπθνχ λεξνχ ζηνπο 
ρψξνπο ζηαβιηζκνχ ή ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. ηελ αλσηέξσ έλλνηα ηεο πιεκκχξαο δελ ππάγεηαη ε ξνή ή ε 
παξακνλή φγθνπ γιπθνχ λεξνχ ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, πνπ νθείιεηαη ζε 
ακέιεηα, παξάιεηςε ή άιια ηερλεηά αίηηα. 

 
19. «Καύζσλαο» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πεξί ηνπο 40ν C θαη άλσ 

αληηθεηκεληθά δηαπηζησκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη 
ην είδνο ηνπ δψνπ πξνθαιεί ζεξκνπιεμία, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. 

 
20. «Κεξαπλόο» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε ειεθηξηθή εθθέλσζε 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ησλ λεθψλ πξνο ηε γε θαη ε εμ απηήο ππξθαγηά, νη νπνίεο 
πξνθαινχλ ειεθηξνπιεμία θαη εγθαχκαηα, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. 

 
21. «Εεκηά από άγξηα δώα» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε κεηά απφ 

επίζεζε ησλ «άγξησλ δψσλ» βιαπηηθή επίδξαζε, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην 
δσηθφ θεθάιαην. 
 

22. «εηζκόο» σο θίλδπλνο, ζεσξείηαη ε δφλεζε ηνπ εδάθνπο κηαο πεξηνρήο, ε νπνία 
πξνθαιεί πηψζε ή θαηάξξεπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ή άιισλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην 
δσηθφ θεθάιαην. 

 
23. «Καηνιίζζεζε» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ην γεσινγηθφ θαηλφκελν 

ηεο κεηαηφπηζεο ρσκάηηλσλ φγθσλ ή πεηξσκάησλ, ην νπνίν πξνθαιεί 
θαηάξξεπζε ή θαηαπιάθσζε εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ή ρψξσλ ζηαβιηζκνχ, 
κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
24. «Καζίδεζε» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ην γεσινγηθφ θαηλφκελν ηεο 

ππνρψξεζεο εδάθνπο, ην νπνίν πξνθαιεί θαηάξξεπζε ή παξάρσζε 
εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ή ρψξσλ ζηαβιηζκνχ, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. 

 
25. «Δπηπινθέο ηνθεηνύ» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά, ζεσξνχληαη νη 

θαηά ηνλ ηνθεηφ παξνπζηαδφκελεο θαη εκθαληδφκελεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 
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− εμαηηίαο δπζηνθίαο, εθζηξνθήο κήηξαο, θαθψζεσλ γελλεηηθήο νδνχ, 
πεξηηνλίηηδαο απφ ξήμε ή θαθψζεηο κήηξαο, εμαξζξεκάησλ ή θαηαγκάησλ 
νζηψλ, θαθψζεσλ λεχξσλ, ηελφλησλ θαη κπψλ − νη νπνίεο πξνθαινχλ ηελ εληφο 
επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνθεηνχ δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
26. «Άλζξαθαο» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ησλ 

ζειαζηηθψλ απφ ηελ νμεία εκπχξεην λφζν ε νπνία νθείιεηαη ζην βάθηιιν ηνπ 
άλζξαθα («Bacillus Anthracis»), κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
27. «Πλεπκαηάλζξαθαο» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ησλ 

ζειαζηηθψλ απφ ηελ νμεία εκπχξεην λφζν ε νπνία νθείιεηαη ζην «Clostridium 
Chauvoei» θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ εκθπζεκαηψδεηο νξναηκνξξαγηθέο δηεζήζεηο 
ζε κεγάιεο κπηθέο κάδεο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
28. «Ηνγελήο δηάξξνηα – Νόζνο ησλ βιελλνγόλσλ» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, 

ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ησλ βννεηδψλ απφ ηνγελή λφζν ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ ηφ 
«BVD–MD» ηνπ γέλνπο pestivirus, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
29. «Καθνήζεο θαηαξξντθόο ππξεηόο» (Γαγγξαηλψδεο θφξπδα) σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ησλ βννεηδψλ απφ ηε ινηκψδε λφζν, ε 
νπνία νθείιεηαη ζε εξπεηνηφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεγκνλή ηνπ επηζειίνπ 
ηεο αλσηέξαο αλαπλεπζηηθήο θαη πεπηηθήο νδνχ, θεξαηνεπηπεθπθίηηδα, 
εγθεθαιίηηδα θαη γεληθεπκέλε ιεκθηθή ππεξπιαζία, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην 
δσηθφ θεθάιαην. 

 
30. «Γαγγξαηλώδεο καζηίηηδα ησλ αηγώλ θαη ησλ πξνβάησλ» σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ηνπ καζηνχ απφ νμεία ινίκσμε 
ζηαθπιφθνθθνπ ε νπνία πξνθαιεί γάγγξαηλα, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. 

 
31. «Λνηκώδεο αγαιαμία ησλ αηγώλ θαη ησλ πξνβάησλ» σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ απφ ην 
κηθξφβην «mycoplasma Agalactiae», κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
32. «Παξαθπκαηίσζε ησλ αηγώλ θαη ησλ πξνβάησλ» σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή απφ ηε ρξφληα ινηκψδε λφζν ε νπνία 
νθείιεηαη ζην βαθηήξην «Mycobacterium paratuberculosis», κε ζπλέπεηα ηε 
δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
33. «Πξντνύζα πλεπκνλία ησλ αηγώλ θαη ησλ πξνβάησλ» σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή απφ ηε ρξφληα ηνγελή ινίκσμε ε νπνία 
νθείιεηαη ζηνλ ηφ «Maedi – Visna», κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
34. «Ληζηεξίαζε ησλ αηγώλ θαη ησλ πξνβάησλ» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, 

ζεσξείηαη ε πξνζβνιή απφ ηελ νμεία ινηκψδε λφζν ε νπνία νθείιεηαη ζην 
βαθηήξην «Listeria monosytogenes», κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
35. «Λνηκώδεο πιεπξνπλεπκνλία ησλ αηγώλ» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, 

ζεσξείηαη ε πξνζβνιή απφ ηελ νμεία εκπχξεηε λφζν ε νπνία νθείιεηαη ζην 
κπθφπιαζκα «Mycoplasma mycoides subso capri», κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην 
δσηθφ θεθάιαην. 
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36. «Νόζνο νηδήκαηνο ησλ αηγώλ» σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε 

πξνζβνιή απφ ηελ νμεία εκπχξεηε λφζν ε νπνία νθείιεηαη ζε κπθφπιαζκα, κε 
ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
37. «Κνιηβαθηιιηθή καζηίηηδα ησλ βννεηδώλ», σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, 

ζεσξείηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ δψσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 
νμεία ε ππεξνμεία πξνζβνιή ηνπ καζηνχ απφ θνινβαθηεξηνεηδή (E.COLI, 
AEROBACTER AEROGENES, KLEBSIELLA SPP), κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην 
δσηθφ θεθάιαην. 

 
38. «Μεηαηόπηζε ελύζηξνπ δεμηά κε ζηξνθή” ησλ βννεηδώλ», σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε ππεξνμεία παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ δψσλ, ε νπνία 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηνπνγξαθηθή αλσκαιία ηνπ ελχζηξνπ, κε δηάηαζε θαη 
κεηαηφπηζε δεμηά θαη ζχγρξνλε ζηξνθή δεμηά ή αξηζηεξά, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά 
ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
39. «Δηιεόο ησλ βννεηδώλ», σο θίλδπλνο, ζεσξείηαη ε νμεία ή ππεξνμεία 

παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ δψσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ νιηθή απφθξαμε 
ηνπ εληέξνπ πνπ απνθέξεη πιήξε αλαζηνιή ηεο πξνψζεζεο ηνπ εληεξηθνχ 
πεξηερνκέλνπ θαη νθείιεηαη ζε απφθξαμε (κεραληθφο εηιεφο) ή ειάηησζε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ηνπ εληέξνπ (δπλακηθφο εηιεφο), κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. 

 
40. «Γαγγξαηλώδεο καζηίηηδα ησλ βννεηδώλ», σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, 

ζεσξείηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε ηεο νμείαο ή ππεξνμείαο πξνζβνιήο ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ ηεηαξηεκνξίσλ ηνπ καζηνχ απφ Staphylococcus aureus, κε 
ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
41. «Αηπρήκαηα (θαηάγκαηα εθηόο πεξηόδνπ ηνθεηνύ) ησλ βννεηδώλ», σο 

θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε κε αλαζηξέςηκε παζνινγηθή θαηάζηαζε 
ησλ δψσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηάγκαηα ησλ νζηψλ ηεο ιεθάλεο θαη 
ησλ πίζσ άθξσλ ζε δψα γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο, κε ζπλέπεηα ηε 
δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
42. «Ππξθαγηά από αλσηέξα βία», σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε 

ππξθαγηά απφ αίηηα πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ απφ ηνλ άλζξσπν ή λα 
παξεκπνδηζζεί ε εθδήισζε θαη επέθηαζή ηεο, φζε επηκέιεηα θαη αλ επηδείμεη, κε 
ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ θεθάιαην. 

 
43. «εςεγνλία (ακεξηθάληθε) ησλ κειηζζνζκελώλ», σο θίλδπλνο πνπ 

θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε πξνζβνιή ηνπ γφλνπ απφ ην βαθηήξην paeniballus 
larvae πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ κειηζζνζκήλνπο ζε βαζκφ 
«κε βηψζηκν» θαη θαηάζηαζε κε αλαζηξέςηκε, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην δσηθφ 
θεθάιαην. 

 
44. «Ννδεκίαζε ησλ κειηζζνζκελώλ», σο θίλδπλνο πνπ θαιχπηεηαη, ζεσξείηαη ε 

πξνζβνιή ηνπ επηζειίνπ ηνπ κέζνπ εληέξνπ ησλ κειηζζψλ απφ ην πξσηφδσν 
Nozema apis πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ κειηζζνζκήλνπο ζε 
βαζκφ «κε βηψζηκν» θαη θαηάζηαζε κε αλαζηξέςηκε, κε ζπλέπεηα ηε δεκηά ζην 
δσηθφ θεθάιαην. 
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Δίδνο δεκηώλ πνπ θαιύπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη νκάδεο θηλδύλσλ 
 
Καιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη απνδεκηψλνληαη κφλν νη δεκηέο πνπ απνθιεηζηηθά θαη 
δηαπηζησκέλα πξνθαινχληαη απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο ηνπ Καλνληζκνχ 
θαη εθφζνλ ε αληηκεηψπηζε ή ν πεξηνξηζκφο ηνπο είλαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ. 
 
Γελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη δελ απνδεκηψλνληαη νη δεκηέο ηνπ Εσηθνχ 
Κεθαιαίνπ, εάλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο νη πξνβιεπφκελεο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 
Με απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Οηθνλνκίαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί 
λα δηεπξχλεηαη θαη επεθηείλεηαη ε αζθάιηζε θαη ζε άιινπο θηλδχλνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λ.1790/1988, φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη. 
 
Οη αζθαιηδφκελνη θίλδπλνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ, δηαθξίλνληαη ζε «νκάδεο 
θηλδχλσλ», σο εμήο: 
 

 Σν Υαιάδη, ην Τπεξβνιηθφ ςχρνο, ην Υηφλη, ε Αλεκνζχειια, ε Πιεκκχξα, ν 
Καχζσλαο, ν Κεξαπλφο, ν εηζκφο, ε Καηνιίζζεζε, ε Καζίδεζε θαη ε Ππξθαγηά 
απφ αλσηέξα βία απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ. 

 

 Οη «Εεκηέο απφ άγξηα δψα» (ιχθνο, αξθνχδα, άγξηα αδέζπνηα ζθπιηά, θιπ) 
απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ. 

 

 Οη «Δπηπινθέο ηνθεηνχ», ε «Μεηαηφπηζε ελχζηξνπ δεμηά κε ζηξνθή» ησλ 
βννεηδψλ, ν Δηιεφο ησλ βννεηδψλ θαη ηα Αηπρήκαηα (θαηάγκαηα εθηφο πεξηφδνπ 
ηνθεηνχ) ησλ βννεηδψλ απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ. 

 

 Ο Άλζξαθαο, ν Πλεπκαηάλζξαθαο, ε Ηνγελήο δηάξξνηα 
 

 Νφζνο ησλ βιελλνγφλσλ, ν Καθνήζεο θαηαξξντθφο ππξεηφο (Γαγγξαηλψδεο 
θφξπδα) ησλ βννεηδψλ, ε Γαγγξαηλψδεο καζηίηηδα ησλ βννεηδψλ, ε Κνιηβαθηιιηθή 
καζηίηηδα ησλ βννεηδψλ θαη ε Γαγγξαηλψδεο καζηίηηδα ησλ αηγψλ θαη ησλ 
πξνβάησλ απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ. 

 

 Ζ Λνηκψδεο αγαιαμία ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, ε Παξαθπκαηίσζε ησλ 
αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, ε Πξντνχζα πλεπκνλία ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, ε 
Ληζηεξίαζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ, ε Λνηκψδεο πιεπξνπλεπκνλία ησλ 
αηγψλ θαη ε Νφζνο νηδήκαηνο ησλ αηγψλ απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ. 

 

 Ζ εςεγνλία (ακεξηθάληθε) ησλ κειηζζνζκελψλ θαη ε Ννδεκίαζε ησλ 
κειηζζνζκελψλ απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ. 
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Δμαηξέζεηο θαη εηδηθνί πεξηνξηζκνί θάιπςεο δεκηώλ 
 
Δμαηξνχληαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε. 
 
1.  Οη επηπηψζεηο ζηελ αλακελφκελε παξαγσγή ηεο ηξέρνπζαο ή νπνηαζδήπνηε 

κειινληηθήο παξαγσγηθήο θάζεο ή πεξηφδνπ, εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ 
αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ. 

 
2. Απφ ηνλ θίλδπλν ηεο πιεκκχξαο, νη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ νη κφληκεο 

ή πξνζσξηλέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξίκεηξν ηεο αλψηαηεο 
ζηάζκεο ησλ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ ξεπκάησλ ή άιισλ φγθσλ γιπθνχ λεξνχ, πνπ 
απνθαιχπηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, 
θαζψο επίζεο θαη ζε έθηαζε πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη 
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «δψλεο έξγσλ». 

 
3. Οη δεκηέο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ απφ ρηφλη, αλεκνζχειια, ζεηζκφ, θαηνιίζζεζε, 

θαζίδεζε, πνπ νθείινληαη ζε δεκηέο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο δελ 
πιεξνχλ ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο θαηαζθεπήο. 

 
4. Οη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κνλάδσλ θαηά είδνο δψνπ είλαη κηθξφηεξνο ηεο κηαο (1) θαη πξνθεηκέλνπ γηα 
κειηζζνζκήλε κηθξφηεξνο ησλ δέθα (10) «ζκελψλ». ε πεξίπησζε δεκηψλ ζηα 
κειηζζνζκήλε απφ αξθνχδα δελ ηζρχεη ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο. ηηο αίγεο θαη 
ηα πξφβαηα ν ππνινγηζκφο ησλ Α.Μ. γίλεηαη εληαία. 

 
Ο παξαπάλσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ A.M. 
θαηά είδνο δψνπ θαηέζηε κηθξφηεξνο ηεο κηαο (1) θαη πξνθεηκέλνπ γηα 
κειηζζνζκήλε κηθξφηεξνο ησλ δέθα (10) «ζκελψλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 
«αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ», απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

5.  Οη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ζηηο νπνίεο δελ ηεξνχληαη νη φξνη εθηξνθήο θαη 
εθκεηάιιεπζεο ησλ δψσλ, νη πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο θηεληαηξηθέο 
επεκβάζεηο, νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη νη δηαηάμεηο πεξί ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ 
πνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ ή θαη κεηά απφ έγγξαθε ζχζηαζε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. 

 
6. Οη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ησλ νπνίσλ ην δσηθφ θεθάιαην εθηξέθεηαη ζε 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, εθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ 
ηνπ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, αεξηζκφο, πγξαζία, θσηηζκφο, θ.ιπ.). 

 
7. Οη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο − απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαιχπηνληαη 

αζθαιηζηηθά απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ − ησλ νπνίσλ ην δσηθφ θεθάιαην 
εθηξέθεηαη θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ζε δψλεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. 

 
Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. νξίδνληαη – θαηά λνκφ ή γεσγξαθηθή 
δηθαηνδνζία Τπνθαηαζηήκαηνο – νη δψλεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαζψο θαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, εληφο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο. 
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Τπάξρνπλ θάπνηνη εηδηθνί πεξηνξηζκνί θάιπςεο δεκηψλ.Έηζη δελ θαιχπηνληαη 
αζθαιηζηηθά: 
 
1) Οη δεκηέο ζην δσηθφ θεθάιαην φηαλ είλαη κηθξφηεξεο ηεο κηζήο αζθαιηζηηθήο 

κνλάδαο (1/2 Α.Μ.) θαηά είδνπο δψνπ (ζηηο αίγεο θαη ηα πξφβαηα ππνινγίδεηαη 
εληαία) θαη πξνθεηκέλνπ γηα κειηζζνζκήλε κηθξφηεξεο ησλ πέληε (5) «ζκελψλ». 
(ε πεξηπηψζεηο δεκηψλ ζηα κειηζζνζκήλε απφ ηελ αξθνχδα δελ ηζρχεη ν 
παξαπάλσ πεξηνξηζκφο). 

 
Πξνθεηκέλνπ γηα «δεκηά απφ αξθνχδα» ζηηο θπςέιεο ησλ κειηζζνζκελψλ πνπ 
δεκηψζεθαλ, φηαλ ε δεκηά είλαη κηθξφηεξε ηεο κηαο (1) θπςέιεο. 
 

2) Οη δεκηέο ζην δσηθφ θεθάιαην φηαλ ε ειηθία ησλ δψσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ δέθα 
ηξηψλ (13) εηψλ γηα ηα ζήιεα βννεηδή, ησλ έμη (6) εηψλ γηα ηα άξξελα βννεηδή, ησλ 
είθνζη (20) εηψλ γηα ηα κφλνπια, ησλ πέληε (5) εηψλ γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο θαη ηνπο 
θάπξνπο θαη ησλ έμη (6) εηψλ γηα ηηο αίγεο θαη ηα πξφβαηα. 
 
Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζηα βννεηδή απφ ηνλ αζθαιηδφκελν θίλδπλν 
«επηπινθέο ηνθεηνχ», φηαλ ε ειηθία ζηα γαιαθηνπαξαγσγήο δψα είλαη κηθξφηεξε 
ησλ 2 εηψλ, ζηα θξενπαξαγσγήο κηθξφηεξε ησλ 20 κελψλ θαη επηπξνζζέησο 
πξνθεηκέλνπ γηα δψα εηζαγσγήο, φηαλ ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 
εηζαγσγήο ηνπο θαη ηεο δεκηάο είλαη κηθξφηεξνο ησλ δχν κελψλ. 
 

3) Οη δεκηέο ζην δσηθφ θεθάιαην φηαλ ε ειηθία ησλ δψσλ είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα 
(10) εκεξψλ γηα ηα βννεηδή θαη ηα κφλνπια, ησλ επηά (7) εκεξψλ γηα ηηο αίγεο, ηα 
πξφβαηα θαη ηνπο ρνίξνπο, ησλ πέληε (5) εκεξψλ γηα ηα πηελά, ηα θνπλέιηα θαη 
ηνπο ιαγνχο θαη ησλ 20 εκεξψλ γηα ηηο ζηξνπζνθακήινπο. 

 
ηηο πεξηπηψζεηο θήξπμεο ελφο λνκνχ ζε θαζεζηψο έθηαθηεο αλάγθεο κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ηνπ λνκάξρε, ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο ηεο ειηθίαο γηα ηηο αίγεο θαη 
ηα πξφβαηα δελ ηζρχεη, εθφζνλ ην πνζνζηφ δεκηάο απφ θπζηθά δεκηνγφλα αίηηα 
ησλ εξηθίσλ θαη ακλψλ αληηζηνηρεί ζην 20% θαη άλσ ηνπ αξηζκνχ ησλ «επηιέμηκσλ 
δψσλ» θαηά απηνηειή εθηξνθή, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ζπληειεζηή 
δηδπκίαο. 
 

4) Οη δεκηέο ζην δσηθφ θεθάιαην πνπ κεγάισζαλ θαη επεθηάζεθαλ επεηδή ν 
αζθαιηζκέλνο δελ έιαβε έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ δσηθνχ ηνπ 
θεθαιαίνπ αλαιφγσο ηνπ θηλδχλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ 
εκβνιηαζκψλ) θαη δελ θξφληηζε γηα ηελ δηάζσζε ησλ δψσλ ηνπ. 

 
Δηδηθφηεξα νη δεκηέο ζηα κειηζζνζκήλε, φηαλ ζηηο θπςέιεο δελ ππάξρεη θαζφινπ 
«ζκήλνο» (θπςέιεο «θελέο» ζκήλνπο), επεηδή ν αζθαιηζκέλνο είηε δελ έιαβε 
έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ δσηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλαιφγσο ηνπ 
θηλδχλνπ, είηε δελ είρε δειψζεη έγθαηξα ηελ εμειηρζείζα δεκηά. 
 

5) Οη δεκηέο ζηηο εθηξνθέο ησλ ζηξνπζνθακήισλ ζηα δψα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ, φηαλ απηά δελ εθηξέθνληαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ. 
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Πνζνζηά δεκηάο πνπ δελ θαιύπηνληαη 
 
Δλ ζπλερεία ηα πνζνζηά δεκηάο πνπ δελ θαιχπηνληαη είλαη: 
 
1. Γελ θαιχπηνληαη νη δεκηέο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο 

αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ, φηαλ εληφο ηεο ίδηαο 
αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ – θαηά δεκηνγφλν αίηην θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ 
θηλδχλσλ θαηά νκάδα θηλδχλσλ – είλαη ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ παξαθάησ 
πνζνζηψλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ θαηά απηνηειή εθηξνθή: 

• 4% γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο θαη ηνπο θάπξνπο. 
 
• 8% γηα ηα ρνηξίδηα, ηνπο παρπλφκελνπο θαη αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο, ηηο φξληζεο 

αλαπαξαγσγήο θαη απγνπαξαγσγήο. 
 
• 12% γηα ηα θνηφπνπια πάρπλζεο, ηα εθηξεθφκελα ζεξακαηηθά πηελά, ηα ινηπά 

πηελά, ηα θνπλέιηα θαη ηνπο ιαγνχο. 
 
• 4% γηα ηηο ζηξνπζνθακήινπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ δψδεθα κελψλ. 
 
• 5% γηα ηηο αίγεο θαη ηα πξφβαηα (ακλνί θαη εξίθηα αληηζηνηρνχληαη ζε αξηζκφ 

ελήιηθσλ δψσλ), ηνπ αξηζκνχ ησλ «επηιέμηκσλ δψσλ», γηα ηηο δεκηέο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο: 

 
α)  Λνηκψδεο αγαιαμία ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. 
β)  Παξαθπκαηίσζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. 
γ)  Πξντνχζα πλεπκνλία ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. 
δ)  Ληζηεξίαζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. 
ε)  Λνηκψδεο πιεπξνπλεπκνλία ησλ αηγψλ. 
ζη)  Νφζνο νηδήκαηνο ησλ αηγψλ. 

 
• 20% ησλ εξηθίσλ θαη ησλ ακλψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ επηά εκεξψλ, πνζνζηφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 20% ηνπ αξηζκνχ ησλ «επηιέμηκσλ δψσλ» θαηά απηνηειή 
εθηξνθή, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ζπληειεζηή δηδπκίαο. 

 
2.  Αλ ε δεκηά ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ πνζνζηά, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε πνπ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζηξνγγπινπνηεκέλν πνζνζηφ δεκηάο ζε αθέξαηεο 
κνλάδεο. 
Σα δεθαδηθά ςεθία ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ δεκηάο 
ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ ακέζσο αλψηεξε κνλάδα φηαλ είλαη απφ 0,50 θαη άλσ 
θαη παξαιείπνληαη φηαλ είλαη θάησ ηνπ 0,50. 

 
 
Πνζνζηά θάιπςεο δεκηώλ θαη αιιεπάιιεισλ δεκηώλ 
 
ε πεξίπησζε θάιπςεο ησλ δεκηψλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θάιπςεο δεκηψλ – 
πνζνζηά θάιπςεο αιιεπάιιεισλ δεκηψλ είλαη: 
 
1.  ε πεξίπησζε δεκηψλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ θαη εθφζνλ ε δεκηά ππεξβαίλεη εληφο ηεο ίδηαο 
αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ – θαηά δεκηνγφλν αίηην θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ 
θηλδχλσλ θαηά νκάδα θηλδχλσλ, ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεη ν ΔΛ.Γ.Α. 
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θαιχπηεη ην 80% ηνπ πάλσ απφ ησλ παξαθάησ πνζνζηψλ δεκηάο ηνπ αξηζκνχ 
εθηξεθφκελσλ δψσλ θαηά απηνηειή εθηξνθή: 

 
α.  3% γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο, ηνπο θάπξνπο θαη ηηο ζηξνπζνθακήινπο ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ δψδεθα κελψλ, 
 
β.  5% γηα ηα ρνηξίδηα, ηνπο παρπλφκελνπο θαη αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο, ηηο 

φξληζεο αλαπαξαγσγήο θαη απγνπαξαγσγήο. 
 
γ.  8% γηα ηα θνηφπνπια πάρπλζεο, ηα εθηξεθφκελα ζεξακαηηθά πηελά, ηα ινηπά 

πηελά, ηα θνπλέιηα θαη ηνπο ιαγνχο. 
 
Γηα ηα κφλνπια, ηα βννεηδή, ηηο αίγεο, ηα πξφβαηα θαη ηα κειηζζνζκήλε, ε θαηά ηα 
αλσηέξσ απνδεκίσζε θαιχπηεη ην 80% ηεο δεκηάο. 

 
2.  ε πεξηπηψζεηο δεκηψλ απφ «δεκηά απφ άγξηα δψα» (ιχθνο, αξθνχδα, άγξηα 

αδέζπνηα ζθπιηά, θιπ), ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιιεη απνδεκίσζε πνπ θαιχπηεη ην 
100% ηεο δεκηάο, δηαηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ  κε εμαίξεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 
ζηα κειηζζνζκήλε. 
Πξνθεηκέλνπ γηα «δεκηά απφ αξθνχδα» ζηηο θπςέιεο ησλ κειηζζνζκελψλ πνπ 
δεκηψζεθαλ, ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιεη απνδεκίσζε πνπ θαιχπηεη ην 100% ηεο δεκηάο, 
δηαηεξνπκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ. 

 
3. ε πεξίπησζε αιιεπάιιεισλ δεκηψλ ζηελ ίδηα απηνηειή εθηξνθή θαηά ηελ ίδηα 

αζθαιηζηηθή πεξίνδν απφ δηαθνξεηηθά δεκηνγφλα αίηηα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 
νκάδσλ θηλδχλσλ απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θηλδχλσλ, νη δεκηέο απηέο δελ 
ελνπνηνχληαη θαη γηα ηηο δεκηέο ηνπ θάζε δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 
νκάδσλ θηλδχλσλ ηεο θάζε νκάδαο θηλδχλσλ, δηαηππψλνληαη μερσξηζηά 
πνξίζκαηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 
 
ηελ πεξίπησζε αιιεπάιιεισλ δεκηψλ απφ ην ίδην δεκηνγφλν αίηην θαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ απφ ηελ ίδηα νκάδα θηλδχλσλ ζηελ ίδηα 
απηνηειή εθηξνθή θαη ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ηα πνζνζηά θάιπςεο δεκηψλ 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
α.  Αλ ην πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ηειηθά δηακνξθψζεθε εθθξάδεη 

εληαία ηε ζπλνιηθή δεκηά (πφξηζκα «εληαίν – αζξνηζηηθφ») φπσο  απηή νξίδεηαη, 
εθφζνλ ζην «εληαίν – αζξνηζηηθφ» πφξηζκα ε δεκηά ππεξβαίλεη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ Καλνληζκνχ, ν ΔΛ.Γ.Α., θαηαβάιιεη ηελ αλακελφκελε 
απνδεκίσζε. 

 
β.  Αλ ην πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ραξαθηεξίδεηαη σο πφξηζκα «λεφηεξεο 

δεκηάο» φπσο νξίδεηαη, αλεμάξηεηα αλ ε δεκηά ππεξβαίλεη ή φρη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ Καλνληζκνχ, ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιιεη απνδεκίσζε πνπ 
θαιχπηεη ην 80% ηεο «λεφηεξεο δεκηάο». Πξνθεηκέλνπ γηα «δεκηά απφ άγξηα 
δψα», θαζψο θαη γηα «δεκηά απφ αξθνχδα» ζηηο θπςέιεο ησλ κειηζζνζκελψλ 
πνπ δεκηψζεθαλ, ν ΔΛ.Γ.Α. θαηαβάιιεη απνδεκίσζε πνπ θαιχπηεη ην 100% 
ηεο «λεφηεξεο δεκηάο». 
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Δηδηθέο δηαηάμεηο θάιπςεο δεκηώλ,αληαπνθξηηέο  
 
ε πεξίπησζε εμαηξεηηθά κεγάισλ δεκηψλ, απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο,  ηνπ 
Καλνληζκνχ, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ 
πξνυπνινγηζζεί γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ή ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη 
φπσο ηερληθέο δπζρέξεηεο δηελέξγεηαο εθηηκήζεσλ, απινχζηεπζε θαη ζπληφκεπζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ, κπνξεί θαηά παξέθθιηζε ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ, λα απνθαζίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ζχζηαζε 
Δπηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ εθηηκεηέο. 
Σα πνξίζκαηα ηεο Δπηηξνπήο απηήο δεζκεχνπλ ηφζν ηνλ ΔΛ.Γ.Α. φζν θαη ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο, είλαη νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα θαη θαη’ απηψλ νπδεκία αίηεζε 
επαλεθηίκεζεο επηηξέπεηαη. 
 
ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, κε ζχκβαζε αληαζθάιηζεο, πξνβιέπνληαη πνζνζηά 
θάιπςεο δεκηψλ επλντθφηεξα απφ απηά ηνπ Καλνληζκνχ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε αληαζθάιηζεο. 
 
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ αληαπνθξηηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α.. 
Οη αληαπνθξηηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ, ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α.  
 
 
Γήισζε δσηθνύ θεθαιαίνπ 
 
Οη αζθαιηζκέλνη, φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψλνπλ ην 
δσηθφ θεθάιαην πνπ δηαηεξνχλ θαηά ππνθαηεγνξία ή θαηεγνξία δψνπ ή δψσλ ζε 
εηδηθφ έληππν, ν ηχπνο θαη νη ελδείμεηο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. Ζ 
άξλεζε ππνβνιήο δήισζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ 
αζθάιηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
απηήο. 
 
Αλαθξηβή ζηνηρεία ζηε δήισζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθιίλνπλ ζε πνζνζηφ 
10−20% ησλ πξαγκαηηθψλ, ζπλεπάγνληαη κείσζε ηεο ηπρφλ απνδεκίσζεο θαηά 20%, 
ελψ απνθιίζεηο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% ζπλεπάγνληαη ηε κείσζε ηεο ηπρφλ 
απνδεκίσζεο θαηά 40%. 
 
Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ θαζνξίδνληαη 
νη έιεγρνη πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
δειψζεσλ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Ζ δήισζε δσηθνχ θεθαιαίνπ ππνβάιιεηαη φπνπ νξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο απνζηέιιεηαη ζην αξκφδην Τπνθαηάζηεκα ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. 
 
 
Αλαγγειία, δήισζε δεκηάο θαη ηέιε εθηίκεζεο  
 
Μεηά ηε δήισζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζε πεξίπησζε δεκηάο ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο  δηαδηθαζίεο  αλαγγειίαο ηεο δεκηάο θαη ππνβνιήο ηεο δήισζεο δεκηάο 
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Ο αζθαιηζκέλνο ηνπ νπνίνπ ην δσηθφ θεθάιαην δεκηψζεθε απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο 
θηλδχλνπο ηνπ Καλνληζκνχ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ  
Καλνληζκνχ, νθείιεη λα πξνβεί ηελ ίδηα ή ην αξγφηεξν ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε 
εκέξα απφ ηελ δεκηά – ν ίδηνο ή κέζσ ηνπ Αληαπνθξηηή – ζε ηειεθσληθή αλαγγειία 
ηεο δεκηάο ζην νηθείν Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
πγρξφλσο ή ην αξγφηεξν ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαγγειία 
ηεο δεκηάο ππνβάιιεηαη δήισζε δεκηάο – ε νπνία πξσηνθνιιείηαη – ζηνλ 
αληαπνθξηηή ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, κε 
ηαπηφρξνλε θαηαβνιή απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ή είζπξαμε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ησλ ηειψλ 
εθηίκεζεο θαη εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά απφ ηνλ αληαπνθξηηή ην νηθείν Τπνθαηάζηεκα 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Ο αζθαιηζκέλνο ζην δσηθφ θεθάιαην ηνπ νπνίνπ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο 
θηλδχλνπο ηνπ Καλνληζκνχ πηζαλνινγείηαη δπζκελήο εμέιημε θαη δεκηά ή ζε 
πεξίπησζε αζζελεηψλ – παζήζεσλ «δπζκελήο πξφγλσζε» πνπ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο θάιπςεο, νθείιεη – ν ίδηνο ή κέζσ ηνπ Αληαπνθξηηή – λα πξνβεί ηελ 
ίδηα ή ην αξγφηεξν ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζε ηειεθσληθή αλαγγειία 
ηνπ γεγνλφηνο θαη ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο ππνβνιήο δήισζεο δεκηάο θαζνξίδεηαη απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηνπ νηθείνπ Τπνθαηαζηήκαηνο.  
 
Όζνλ αθνξά ζην δεκηνγφλν αίηην «επηπινθέο ηνθεηνχ» ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη 
– ν ίδηνο ή κέζσ ηνπ Αληαπνθξηηή – λα πξνβεί ζε αλαγγειία ηεο δεκηάο ηελ ίδηα 
εκέξα ή ην αξγφηεξν ηηο ακέζσο ηξεηο (3) επφκελεο εκέξεο απφ ηνπ ηνθεηνχ. Δπίζεο 
φζνλ αθνξά ζην δεκηνγφλν αίηην «Αηπρήκαηα (θαηάγκαηα εθηφο πεξηφδνπ ηνθεηνχ) 
ησλ βννεηδψλ» ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη – ν ίδηνο ή κέζσ ηνπ Αληαπνθξηηή – λα 
πξνβεί ζε αλαγγειία ηεο δεκηάο άκεζα κε ηελ επέιεπζε ηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ. 
 
ε πεξίπησζε εμαηξεηηθήο εληάζεσο ζενκεληψλ (ρηνλνπηψζεηο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, 
θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο, θ.ιπ.) πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκνχο Γήκσλ, Γεκνηηθψλ 
Γηακεξηζκάησλ θαη Κνηλνηήησλ θαη θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά αδχλαηε ηελ ηειεθσληθή 
ή νδηθή επηθνηλσλία, ε αλαγγειία δεκηάο ζεσξείηαη εκπξφζεζκε εθφζνλ γίλεη ακέζσο 
κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 
 
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο εθηξνθήο βξίζθεηαη ζε απνκνλσκέλε ή δχζβαηε 
πεξηνρή θαη ππάξρεη αληηθεηκεληθή δπζθνιία επηθνηλσλίαο γηα αλαγγειία ηεο δεκηάο 
κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, ην εκπξφζεζκν ή κε ηεο δεκηάο πνπ αλαγγέιζεθε 
εληφο ηξηεκέξνπ απφ ηνπ ζπκβάληνο εμεηάδεηαη επί ηεο νπζίαο. 
 
Ζ Αλαγγειία Εεκηάο θαη ε Γήισζε Εεκηάο ππνβάιινληαη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ή 
Κνηλφηεηα ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ νπνίσλ ζπλέβε ε δεκηά. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ε ίδηα δεκηά επεθηείλεηαη ζηα φξηα δχν φκνξσλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ή 
Κνηλνηήησλ, ε Αλαγγειία θαη ε Γήισζε Εεκηάο ππνβάιινληαη ζ’ εθείλν ην Γεκνηηθφ 
Γηακέξηζκα ή Κνηλφηεηα ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ νπνίνπ εθηξέθεηαη ηελ ψξα ηεο 
δεκηάο ην δσηθφ θεθάιαην. 
 
Ζ Γήισζε Εεκηάο ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ απφδεημε θαηαβνιήο ππέξ ΔΛ.Γ.Α., 
ησλ ηειψλ εθηίκεζεο θαη απφ θάζε άιιν έγγξαθν ή βεβαίσζε πνπ ζα δεηεζεί. Ο 
ηχπνο ηεο Γήισζεο Εεκηάο θαη νη ελδείμεηο ηεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α.  
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Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ ηειψλ εθηίκεζεο ηεο 
δεκηάο, θαζψο επίζεο θαη ηα ππεχζπλα φξγαλα γηα ηελ είζπξαμε θαη απφδνζή ηνπο 
ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Δθπξφζεζκε αλαγγειία δεκηάο ή εθπξφζεζκε δήισζε δεκηάο δελ δεκηνπξγεί 
ππνρξέσζε ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., γηα δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, νχηε ζεκειηψλεη 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν. 
 
Αλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο δηαπηζησζεί θαη ζηε ζπλέρεηα βεβαησζεί απφ ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, φηη ηα ίδηα δεκησζέληα δψα έρνπλ δεισζεί 
πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ζην ίδην ή άιιν Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ή Κνηλφηεηα, ν 
αζθαιηζκέλνο πνπ ππέβαιε ηελ παξαπάλσ δήισζε ζηεξείηαη ηεο αληίζηνηρεο 
απνδεκίσζεο. 
 
 
Δθηηκήζεηο, εθηίκεζε θαη επαλεθηίκεζε δεκηάο  
 
Οη εθηηκήζεηο ησλ δεκηψλ δηελεξγνχληαη απφ θηεληάηξνπο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. 
ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ θπζηθά δεκηνγφλα αίηηα, εθηηκήζεηο δεκηψλ 
δηελεξγνχληαη θαη απφ γεσπφλνπο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., θαζνξίδεη θαη γλσζηνπνηεί κέζσ ηνπ αληαπνθξηηή ή απεπζείαο ζηνλ 
αζθαιηζκέλν ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο εθηίκεζεο ηεο δεκηάο. 
Ζ εθηίκεζε ηεο δεκηάο πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη φρη αξγφηεξα 
ησλ 48 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ αλαγγέιιεηαη. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν 
αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ηα πηψκαηα ησλ δψσλ θαη λα ηα 
πξνθπιάζζεη απφ αιινηψζεηο εμσγελψλ παξαγφλησλ. 
 
ηελ πεξίπησζε αληηθεηκεληθψλ δπζρεξεηψλ (αδπλακία έγθαηξεο πξφζβαζεο ζην 
ρψξν ηεο δεκηάο, απνθιεηζκφο νδηθήο επηθνηλσλίαο, θ.ιπ.) ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί 
λα απνκαθξχλεη γηα ηαθή ή άιιε ρξήζε ηα λεθξά δψα, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην 
νηθείν Τπνθαηάζηεκα, κε ηνλ φξν φηη ζα δηαηεξήζεη σο «κάξηπξα» θάζε απνδεηθηηθφ 
ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί. 
 
ε πεξηπηψζεηο δεκηψλ ζε κειηζζνζκήλε, ν ΔΛ.Γ.Α., δεζκεχεηαη λα πξνβεί ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηελ ππνβνιή δήισζεο δεκηάο ζηελ εθηίκεζε ηεο δεκηάο θαη 
ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ζέκα εθηίκεζεο απφ «κάξηπξεο». 
 
Με δηελέξγεηα εθηίκεζεο ηεο δεκηάο εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή δήισζεο δεκηάο, 
ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζρεξεηψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
δήισζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ κέξνπο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη 
ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πξνεθηίκεζε ησλ «ελ εμειίμεη» δεκηψλ θαη ζε 
παξαθνινχζεζε ηνπ Εσηθνχ Κεθαιαίνπ πξηλ ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε 
(πξαγκαηνγλσκνζχλε). 
 
Ζ εθηίκεζε ηεο δεκηάο δηελεξγείηαη απφ έλα θαη κφλν εθηηκεηή, ν νπνίνο νθείιεη λα 
δηελεξγεί ηελ εθηίκεζε κε αληηθεηκεληθφηεηα αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο 
εθηηκεηηθήο ησλ δψσλ θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ  Καλνληζκνχ. 
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ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαη φπνπ ην κέγεζνο ησλ δεκηψλ ή εηδηθέο ζπλζήθεο ην 
επηβάιινπλ, ε εθηίκεζε ηεο δεκηάο κπνξεί λα γίλεη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 
εθηηκεηέο. 
 
Πξνθεηκέλνπ γηα δεκηέο απφ πιεκκχξα, ρηφλη, ζεηζκφ, θαηνιίζζεζε, θαζίδεζε, 
Ππξθαγηά απφ αλσηέξα βία, αλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αδχλαηε ε δηελέξγεηα εθηίκεζεο, 
ε πξαγκαηνγλσκνζχλε (εθηίκεζε) δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή ηξηψλ (3) 
πξαγκαηνγλσκφλσλ (εθηηκεηψλ) πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Σν πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο δεζκεχεη ηνλ ΔΛ.Γ.Α., θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη δελ 
επηηξέπεηαη ππνβνιή αίηεζεο επαλεθηίκεζεο. 
 
Οη εθηηκεηέο νθείινπλ λα δηελεξγνχλ ηελ εθηίκεζε κφιηο ιάβνπλ ζρεηηθή εληνιή απφ 
ηνλ Πξφεδξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., κπνξεί λα ζπληάζζεη νδεγίεο θαη θαλφλεο εθηίκεζεο δεκηψλ θαηά είδνο 
δψνπ ή θαηά δεκηνγφλν αίηην, νη νπνίνη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ, 
εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο εθηηκεηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθηηκήζεσλ. 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., γηα ηελ δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ πνπ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά απφ ηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί «εξγαζηήξηα αλαθνξάο», ηα νπνία ζα 
νξίδνληαη κε Απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ. 
 
Οη εθηηκεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, σο νδεγφ ηνπο γηα ηελ ππφδεημε ησλ 
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ δεκησζέλησλ δψσλ, αγξνθχιαθεο, 
δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο Αγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ ή θαηά ηελ θξίζε 
ηνπο άιια φξγαλα, ηα νπνία λα γλσξίδνπλ ηνπο θηελνηξφθνπο θαη ηνπο ρψξνπο 
εθηξνθήο ησλ δψσλ. 
 
Καηά ηελ εθηίκεζε ππνρξενχηαη λα παξεπξίζθεηαη ν αζθαιηζκέλνο ή αληηπξφζσπφο 
ηνπ θαη λα εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηά. Ο αζθαιηζκέλνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνδείμεη ην δσηθφ ηνπ θεθάιαην θαη ηα δεκησζέληα δψα θαη λα 
δψζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δψα ηνπ ή λα θέξεη ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη, φηη απηφο είλαη ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δειψζεθε, 
εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ απφ ηνλ εθηηκεηή. 
 
Αλ ν αζθαιηζκέλνο αξλεζεί ηελ ππφδεημε ησλ δεκησζέλησλ δψσλ θαη ηνπ δσηθνχ ηνπ 
θεθαιαίνπ ή δελ επηηξέςεη ηελ είζνδν ηνπ εθηηκεηή ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο ησλ 
δψσλ ή δελ πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη απηφο είλαη ν 
εθκεηαιιεπηήο, ηφηε ζεσξείηαη φηη παξαηηείηαη απφ ηε δήισζε δεκηάο πνπ ππέβαιε 
θαη ράλεη ην δηθαίσκα ηεο ηπρφλ απνδεκίσζεο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
εθηηκεηή θαη ηνλ νδεγφ ηνπ ή εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί νδεγφο, ην πξαθηηθφ 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθηηκεηή θαη ηνλ αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ηνπ Γεκνηηθνχ 
Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. 
 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ην πξαθηηθφ ππνγξάθεη κφλν 
ν εθηηκεηήο, ν νπνίνο ζπγρξφλσο κε ηελ δήισζε δεκηάο θαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηνπ θαη έγγξαθε ιεπηνκεξή έθζεζε ησλ γεγνλφησλ. 
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Αληίγξαθα ηνπ πξαθηηθνχ επηζπλάπηνληαη ζε φια ηα θχιια δήισζεο δεκηάο. 
Οη φξνη απνιχκαλζεο θαη πγηεηλήο πνπ ηεξνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 
θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθνί θαη γηα ηνπο εθηηκεηέο. 
 
Ο εθηηκεηήο ζπκπιεξψλεη ην πφξηζκα ηεο εθηίκεζεο ζε εηδηθφ έληππν, ρσξηζηά γηα 
θάζε αζθαιηδφκελν θίλδπλν θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ρσξηζηά γηα 
θάζε νκάδα θηλδχλσλ, εκεξνκελία δεκηάο θαη γηα θάζε απηνηειή εθηξνθή θαη ην 
ππνβάιιεη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., κε απφδεημε, ζηνλ 
αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο 
πνπ ππνβιήζεθε ε δήισζε δεκηάο. 
 
Ο αληαπνθξηηήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πνξηζκάησλ 
εθηίκεζεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζθαιηζκέλνπο κε 
πξνθνξηθή ή γξαπηή εηδνπνίεζε ή αλαθνίλσζε πνπ ηνηρνθνιιάηαη ζην ζπλεζηζκέλν 
ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, γηα 
λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πνξηζκάησλ εθηίκεζεο. 
 
Ο ΔΛ.Γ.Α., − εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην − δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
δηελέξγεηα λεθξνςίαο ζηα δεκησζέληα δψα θαη απφ εηδηθφ επηζηήκνλα. 
 
Σν πφξηζκα εθηίκεζεο γίλεηαη νξηζηηθφ ακέζσο κεηά ηελ «θνηλνπνίεζή ηνπ ηνλ 
αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο» θαη απνδνρή ηνπ απφ ηνλ θηελνηξφθν ή 
ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ (10) απφ ηελ παξαιαβή θαη ηνηρνθφιιεζε – 
αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο απφ ηνλ αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., γηα λα ιάβεη 
γλψζε ν θηελνηξφθνο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. 
 
Μέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ν αζθαιηζκέλνο πνπ δελ 
ζπκθσλεί κε ην πφξηζκα εθηίκεζεο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη επαλεθηίκεζε, κε αίηεζε 
πνπ θαηαζέηεη ζηνλ αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα 
ηνπο νπνίνπο δήηεζε ηελ επαλεθηίκεζε θαη πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά. 
 
Ζ αίηεζε επαλεθηίκεζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε αλ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη 
δελ ζπλνδεχεηαη απφ εκπξφζεζκε θαηαβνιή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ησλ ηειψλ 
επαλεθηίκεζεο πνπ νξίδνληαη ζηα ίδηα πνζά ησλ αληηζηνίρσλ ηειψλ εθηίκεζεο. 
 
Δπίζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε αίηεζε επαλεθηίκεζεο θαη ν αζθαιηζκέλνο 
ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ απηή, αλ δελ πξνζθέξεηαη λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο επαλεθηίκεζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκνχ. 
 
Δπαλεθηίκεζε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν ΔΛ.Γ.Α., κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ 
πνξηζκάησλ εθηίκεζεο.  
 
Ζ επαλεθηίκεζε δηελεξγείηαη απφ δχν επαλεθηηκεηέο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. 
Οη επαλεθηηκεηέο νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α.: 
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α. Γηα δεκηέο απφ θπζηθά δεκηνγφλα αίηηα απφ θηεληάηξνπο ή γεσπφλνπο. 
β. Γηα δεκηέο απφ αζζέλεηεο – παζήζεηο απφ θηεληάηξνπο. 
 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν επαλεθηηκεηψλ νξίδεηαη απφ θνηλνχ 
δηαηηεηήο απφ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ θηεληάηξνπο θαη πέληε 
(5) γεσπφλνπο. 
 
Οη πίλαθεο δηαηηεηψλ θαηαξηίδνληαη ρσξηζηά θαηά Τπνθαηάζηεκα, ην επηέκβξην 
κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α., 
ηζρχνπλ γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 
 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ επαλεθηηκεηψλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ δηαηηεηή, 
νξίδεηαη δηαηηεηήο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ επαλεθηηκήζεσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα, φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηηο εθηηκήζεηο. 
 
Οη επαλεθηηκεηέο ή ν δηαηηεηήο θαηαρσξνχλ ην πφξηζκα ηεο επαλεθηίκεζεο ή ην 
πφξηζκα ηνπ δηαηηεηή αληίζηνηρα, ζε εηδηθφ έληππν ρσξηζηά γηα θάζε αζθαιηδφκελν 
θίλδπλν θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ρσξηζηά γηα θάζε νκάδα θηλδχλσλ, 
εκεξνκελία δεκηάο θαη γηα θάζε απηνηειή εθηξνθή θαη ην ππνβάιινπλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., κε απφδεημε ζηνλ 
αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο 
φπνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε επαλεθηίκεζεο. 
 
Ο αληαπνθξηηήο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ππνρξενχηαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ελεκεξψζεη ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο αζθαιηζκέλνπο, κε πξνθνξηθή ή γξαπηή εηδνπνίεζε ή αλαθνίλσζε 
πνπ ηνηρνθνιιάηαη ζην ζπλεζηζκέλν ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
Κνηλφηεηαο, γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο επαλεθηίκεζεο ή ηνπ 
δηαηηεηή. 
 
Οη επαλεθηηκεηέο θαη ν δηαηηεηήο δελ δεζκεχνληαη απφ ην πφξηζκα ηεο εθηίκεζεο. 
 
Σν πφξηζκα ηεο επαλεθηίκεζεο ή − ζηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ επαλεθηηκεηψλ − 
ην πφξηζκα ηνπ δηαηηεηή είλαη νξηζηηθφ θαη θαη’ απηνχ νπδεκία αίηεζε ή πξνζθπγή 
ρσξεί. 
 
 
Πξαγκαηνγλσκνζύλε αιιεπάιιεισλ δεκηώλ θαη αλαζεώξεζε πνξίζκαηνο 
πξαγκαηνγλσκνζύλεο  
 
Αλεμάξηεηα εάλ έρεη γίλεη ή φρη ε εθηίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο δεκηάο θαη ζπκβεί λέα 
δεκηά ζηελ ίδηα απηνηειή εθηξνθή, απφ ηνλ ίδην ή άιιν αζθαιηδφκελν θίλδπλν, ν 
αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή λέαο αλαγγειίαο θαη δήισζεο δεκηάο θαη 
ζηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ εθηίκεζεο. 
 
ε πεξίπησζε λέαο δεκηάο ζηελ ίδηα απηνηειή εθηξνθή θαη ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή 
πεξίνδν, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ, κε ηηο παξαθάησ παξεθθιίζεηο: 
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α.  Αλ ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο πξνεγνχκελεο ή ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεκηψλ έρεη γίλεη νξηζηηθφ: 

 
α1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηφ δεκηάο ηεο απηνηεινχο εθηξνθήο 

απφ πξνεγνχκελε ή απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ 
αηηίνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ, 
αζξνηζηηθά είλαη κηθξφηεξν ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Καλνληζκνχ, ε 
πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο λέαο δεκηάο ζα αλαθέξεηαη θαη ζε φιεο ηηο 
πξνεγνχκελεο δεκηέο ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ 
θηλδχλσλ ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ, ψζηε ην 
πφξηζκα πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη λα εθθξάδεη εληαία ηε ζπλνιηθή δεκηά 
(«πφξηζκα εληαίν−αζξνηζηηθφ»). 

 
Δάλ φκσο ε λέα δεκηά αλήθεη ζε δηαθνξεηηθφ δεκηνγφλν αίηην θαη πξνθεηκέλνπ 
πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα θηλδχλσλ απφ εθείλα ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεκηψλ, ηφηε ε πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο λέαο δεκηάο αλαθέξεηαη 
ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ απηνηειή εθηξνθή πξηλ ηε 
λέα δεκηά (αξηζκφο δψσλ απηνηεινχο εθηξνθήο πξηλ ηε λέα δεκηά) θαη εθθξάδεη 
πφξηζκα αλεμάξηεην ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο 
θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη σο πφξηζκα «εληαίν−αζξνηζηηθφ». 
 

α2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηφ δεκηάο ηεο απηνηεινχο εθηξνθήο 
απφ πξνεγνχκελε ή απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ 
αηηίνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 
δεκηέο ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ, αζξνηζηηθά είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 
πεξηνξηζκψλ  ηνπ Καλνληζκνχ, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο δεκηάο πνπ γίλεηαη 
κεηά ην λέν δεκηνγφλν αίηην αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 
δηακνξθψζεθε ζηελ απηνηειή εθηξνθή πξηλ ηε λέα δεκηά (αξηζκφο δψσλ 
απηνηεινχο εθηξνθήο πξηλ ηε λέα δεκηά). 

 
’ απηή ηελ πεξίπησζε ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ραξαθηεξίδεηαη 
σο πφξηζκα «λεφηεξεο δεκηάο», κφλν εθφζνλ ην δεκηνγφλν αίηην ηεο λέαο δεκηάο 
θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ είλαη ίδην κε 
εθείλα ησλ πξνεγνχκελσλ δεκηψλ. 
 

β.  Αλ ην πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο πξνεγνχκελεο ή ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεκηψλ δελ έρεη γίλεη νξηζηηθφ ή δελ έρεη δηελεξγεζεί 
πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο ή ησλ πξνεγνχκελσλ δεκηψλ. 

 
ηελ πεξίπησζε απηή ε πξαγκαηνγλσκνζχλε αλαθέξεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεη 
φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκηέο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην δεκηνγφλν αίηην θαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ζηελ ίδηα νκάδα θηλδχλσλ, ψζηε ην 
πφξηζκα πνπ δηακνξθψλεηαη λα εθθξάδεη εληαία ηε ζπλνιηθή δεκηά («πφξηζκα 
εληαίν−αζξνηζηηθφ»). 
 
Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε απηή φκσο, δελ αλαθέξεηαη θαη δε ζπκπεξηιακβάλεη 
πξνεγνχκελεο δεκηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά δεκηνγφλα αίηηα θαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα θηλδχλσλ, γηα ηα 
νπνία δηαηππψζεθε μερσξηζηφ πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, εθφζνλ βέβαηα 
ππνβιήζεθε ζρεηηθή δήισζε δεκηάο. 
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ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ ηεο απηνηεινχο εθηξνθήο ζηε 
ρξνληθή δηάξθεηα κηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ηα πνξίζκαηα 
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ αιιεπάιιεισλ δεκηψλ ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδσλ θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ , ιακβάλνληαη 
ππφςε ηα παξαθάησ: 
 
α.  Όηαλ ην πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο πξνεγνχκελεο ή ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεκηψλ ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 
νκάδσλ θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ δελ ππεξέβαηλε ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ Καλνληζκνχ, ην πνζνζηφ δεκηάο αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ δεκησζέλησλ δψσλ απφ φιεο ηηο δεκηέο ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδαο θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ην 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δψσλ ηεο απηνηεινχο εθηξνθήο πξηλ ηελ ηειεπηαία (λέα) 
δεκηά θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «πφξηζκα εληαίν – αζξνηζηηθφ». 

 
β.  Όηαλ ην πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο πξνεγνχκελεο δεκηάο ηνπ ίδηνπ 

δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδαο θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο 
θηλδχλσλ ππεξέβαηλε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαλνληζκνχ ή ραξαθηεξίδνληαλ σο 
«πφξηζκα λεφηεξεο δεκηάο», ην πνζνζηφ δεκηάο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 
δεκησζέλησλ δψσλ απφ ηε λέα δεκηά ηνπ ίδηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ θαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί νκάδαο θηλδχλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ην  
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δψσλ ηεο απηνηεινχο εθηξνθήο πξηλ ηελ ηειεπηαία (λέα) 
δεκηά θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «πφξηζκα λεφηεξεο δεκηάο». 

 
ε πεξίπησζε αιιεπάιιεισλ δεκηψλ απφ αξθνχδα ζηα κειηζζνζκήλε ζηελ ίδηα 
απηνηειή εθηξνθή θαη ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, νη δεκηέο ηφζν ζηα 
κειηζζνζκήλε φζν θαη ζηηο θπςέιεο δελ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ε 
πξαγκαηνγλσκνζχλε δηελεξγείηαη μερσξηζηά θαηά εκεξνκελία δεκηάο θαη ηα 
πνξίζκαηα επίζεο δηαηππψλνληαη μερσξηζηά θαηά εκεξνκελία δεκηάο. 
 
Καηά ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε  
ην άξζξν απηφ, είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αίηεζεο επαλεθηίκεζεο φπσο πξνβιέπεηαη  
ηνπ  Καλνληζκνχ. 
 
Δθθαζάξηζε ηεο δεκηάο θαη ππνινγηζκόο ηεο απνδεκίσζεο  
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κπνξεί ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή εθθαζάξηζεο ηεο δεκηάο, αθφκε θαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο 
απνδεκίσζεο, λα αζθήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζθπγή γηα αλαζεψξεζε ησλ 
πνξηζκάησλ ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, εθφζνλ έιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ζηνηρεία απφ 
ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη πιάλε σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 
πφξηζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 
 
Ζ πξνζθπγή γηα αλαζεψξεζε πνξηζκάησλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαηαηίζεηαη ζηελ 
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ 
έγηλαλ γλσζηά ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζεκειηψλνπλ. 
Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα Σξηκειήο Δπηηξνπή ε νπνία 
ζπγθξνηείηαη απφ ην Ννκάξρε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε πεξηνρή θαη 
απνηειείηαη: 
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α) Γηα δεκηέο απφ θπζηθά δεκηνγφλα αίηηα: απφ δχν (2) θηεληάηξνπο ή γεσπφλνπο 
πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. ππαιιήινπο Γεκνζίνπ ή λ. Π.Γ.Γ. θαη απφ έλαλ (1) θηελίαηξν 
ή γεσπφλν ηνπ ΔΛ.Γ.Α. πνπ επηιέγεηαη επίζεο απφ ην Ννκάξρε απφ πίλαθα πνπ 
πεξηιακβάλεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ θηεληάηξνπο ή γεσπφλνπο, ππαιιήινπο ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α. 

 
β) Γηα δεκηέο απφ αζζέλεηεο – παζήζεηο: απφ δχν (2) θηεληάηξνπο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. 

ππαιιήινπο Γεκνζίνπ ή λ. Π.Γ.Γ. θαη απφ έλαλ (1) θηελίαηξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α. πνπ 
επηιέγεηαη επίζεο απφ ην Ννκάξρε απφ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ θηεληάηξνπο, ππαιιήινπο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
Ζ επηηξνπή δελ δεζκεχεηαη απφ ην πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο (εθηίκεζεο, 
επαλεθηίκεζεο ή ηνπ δηαηηεηνχ) θαη κπνξεί λα αλαζεσξήζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 
ηνπ πνξίζκαηνο. 

 
Με βάζε ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη λέα εθθαζάξηζε ηεο δεκηάο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Καλνληζκνχ θαη ή δεηείηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ε 
επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ έιαβε κεγαιχηεξε απνδεκίσζε ρσξίο 
λα ηε δηθαηνχηαη (αρξεσζηήησο) ή θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ ηπρφλ πξφζζεηε 
απνδεκίσζε. 
ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ γηα θπζηθνχο 
θηλδχλνπο θαη αζζέλεηεο − παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ  Καλνληζκφ, κπνξεί − 
κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ ΔΛ.Γ.Α., θαη ηνπ εηέξνπ αζθαιηζηή − λα γίλεη απφ θνηλνχ 
εθηίκεζε ηεο δεκηάο (ζπλεθηίκεζε). 
 
Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο απηήο δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη δπζκελέζηεξνη γηα ηνλ 
αζθαιηζκέλν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. 
 
Ζ εθθαζάξηζε ηεο δεκηάο γίλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ρσξηζηά γηα θάζε νξηζηηθφ πφξηζκα, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηνλ  Καλνληζκφ. 
 
Οη ηηκέο απνδεκίσζεο ησλ δεκησζέλησλ δψσλ θαηά ππνθαηεγνξία ή θαηεγνξία δψνπ 
ή δψσλ, θαζνξίδνληαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
θαη απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Σξνθίκσλ, Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ΠΑΔΓΔ, ΓΔΑΔ θαη ΤΓΑΔ.  
 
Οη ηηκέο απνδεκίσζεο είλαη εληαίεο γηα φιε ηελ επηθξάηεηα ή θαη θαηά ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε, βαζηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
ην δσηθφ θεθάιαην, φπσο π.ρ. είδνο δψνπ, θπιή, ηχπνο, θχιιν, ειηθία, παξαγσγηθή 
θαηεχζπλζε θ.ιπ., νη ζπλζήθεο παξαγσγήο ή αγνξάο θαη πψιεζεο ησλ δψσλ 
αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθή ηνπο θαηεχζπλζε ή ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο θαη είλαη 
ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 
 
Οη πίλαθεο ησλ ηηκψλ απνδεκίσζεο εγθξίλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. Γηα ηε γξακκαηεηαθή θάιπςε ηεο Δπηηξνπήο 
κεξηκλά ε Γηνίθεζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 
Δπηηξνπήο, νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο, νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο θ.ιπ., νξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη είλαη εηήζηαο ηζρχνο. 
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Οη ηηκέο απνδεκίσζεο θαζνξίδνληαη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηζρχνπλ γηα φιν ην 
ρξφλν. ε πεξίπησζε νπζηψδνπο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
κπνξεί κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία λα θαζνξηζηνχλ λέεο ηηκέο. 
 
Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 θαηαβάιινληαη 
ζηνπο δηθαηνχρνπο κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ.  
 
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, 
δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο είλαη εθείλνο πνπ ήηαλ εθκεηαιιεπηήο ηελ εκέξα πνπ 
έγηλε ε δεκηά. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο δεκηψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα 
απαηηεζνχλ ρξεκαηηθά πνζά κεγαιχηεξα απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί 
εηεζίσο γηα ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ 
θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε θάιπςε απφ αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε, κπνξεί κε 
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. λα ρνξεγεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνθαηαβνιή 
έλαληη ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη. 
 
Δίλαη δπλαηφλ επίζεο λα θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθή πξνθαηαβνιή θαηά αζθαιηδφκελν 
θίλδπλν ή είδνο δψνπ. 
 
Δάλ ζην ηέινο ηεο εηήζηαο ρξήζεο ην ζχλνιν ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ έρνπλ 
θαηαβιεζεί είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ηελ αζθάιηζε 
ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε 
πξνθαηαβνιή –  ην ππφινηπν ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη. 
 
Δάλ ην ππφινηπν πνζφ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
δηθαηνχρσλ, εθαξκφδνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α., νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1790/1988.  
 
Ζ αμίσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ιήςε απνδεκίσζεο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. γηα δεκηέο ηνπ 
δσηθνχ θεθαιαίνπ, παξαγξάθεηαη κεηά δηεηία απφ ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο 
πιεξσκήο.  
 
Αλάθιεζε δήισζεο δεκηάο,  αλάθιεζε αίηεζεο επαλεθηίκεζεο θαη κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο  
 
Ο αζθαιηζκέλνο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηε δήισζε δεκηάο πνπ ππέβαιε, κε 
αίηεζε αλάθιεζεο δήισζεο δεκηάο ηελ νπνία πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνλ αληαπνθξηηή 
ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο εθηίκεζεο ή λα δψζεη ηελ αίηεζε 
αλάθιεζεο ζηνλ εθηηκεηή πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο εθηίκεζεο. 
 
ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο δήισζεο δεκηάο, ν ΔΛ.Γ.Α. δελ πξνβαίλεη ζηε 
δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ν αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε 
απφ θάζε δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε. 
 
Ο αζθαιηζκέλνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα κε δηελεξγεζεί ε επαλεθηίκεζε , 
ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 
εκέξα ηεο επαλεθηίκεζεο. Αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο ππνβιεζεί ζηνπο επαλεθηηκεηέο, 
γηα ηελ απνδνρή ηεο απνθαζίδνπλ κφλνλ νη επαλεθηηκεηέο θαηά ηελ θξίζε ηνπο. 
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Με ηε δηαθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηέιε 
εθηίκεζεο θαη επαλεθηίκεζεο, φιε ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 
δηεμάγεηαη αηειψο. 
 Οη αζθαιηζκέλνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ θακία ακνηβή ή 
απνδεκίσζε ζε νπνηνλδήπνηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηε ζχληαμε 
ηεο δήισζεο δεκηάο κέρξη θαη ηελ είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο. 
 
Σα έμνδα θίλεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ νξγάλσλ αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., απφ ηηο ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ή ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ην λ. 1790/1988. 
 
Αζζέλεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο (δεκηνγφλα αίηηα) 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, παχνπλ απηνκάησο λα απνηεινχλ αζθαιηδφκελνπο 
θηλδχλνπο (δεκηνγφλα αίηηα) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο πξνγξακκάησλ 
εθξίδσζήο ησλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
 
Ζ ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3698/2008 (ΦΔΚ Α 
198), «Πεξί θηελνηξνθίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ» ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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11. Αμηνιόγεζε ηνπ  πζηήκαηνο Αγξνηηθώλ Αζθαιίζεσλ ζηελ 
Διιάδα 

 
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πέξαζε ην 2001, έλα λέν Νφκν, ηνλ 2945/01, γηα 
ηελ «Πξνζηαζία ηεο Αγξνηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» πνπ νλνκάδεηαη «ΖΗΟΓΟ». ην 
Νφκν απηφ πξνβιέπνληαη νη αξρέο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο κνληέξλνπ θαη αληαγσληζηηθνχ κνληέινπ αγξνηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ «ΖΗΟΓΟΤ» ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ παξφληνο 
ζπζηήκαηνο θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αγξνηψλ. 
 

Ο ΔΛ.Γ.Α., ζεζκηθά κεηακνξθσκέλνο, ζα εμαθνινπζνχζε λα είλαη ν ππξήλαο ηνπ 
λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο, θπξίσο φκσο γηα λα αζρνιεζεί, βαζηθά, κε ηελ θάιπςε ησλ 
θαηαζηξνθηθψλ θηλδχλσλ. 
 

Οη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ζπκκεηείραλ ζην ζχζηεκα απηφ είηε κε 
ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ην ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαιχςεηο ή κε 
θάπνηεο αλεμάξηεηεο. 
 
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Νφκνπ 2945/01, πνπ αθνξνχζαλ ην ζχζηεκα «ΖΗΟΓΟ» 
ήηαλ  ηα αθφινπζα: 
 
Γηα λα απμεζεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο παξαγσγήο, παξέρνληαη δχν κνξθέο 
δξάζεο: 
 
1. δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ θξαηηθφ κεραληζκφ, ψζηε 

λα πξνζηαηεπζνχλ νη παξαγσγνί έλαληη απσιεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ δεκίεο 
θαηαζηξνθηθήο θχζεο (θαηαζηξνθηθνί θίλδπλνη), θαη 
 

2. δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, ζην πιαίζην ελφο δεχηεξνπ κεραληζκνχ, απφ ηελ 
ηδησηηθή αζθάιηζε (αζθαιηζηηθέο θαη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), ππφ ηελ 
θξαηηθή επνπηεία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη κνληέξλα, νηθνλνκηθά εθηθηά θαη 
επαξθή αζθαιηζηηθά πξντφληα είλαη, πάληα, δηαζέζηκα ζηνπο παξαγσγνχο. 

 
Ο ΔΛ.Γ.Α., ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ κεραληζκνχ, αζρνινχκελνο 
απνθιεηζηηθά κε δεκίεο θαηαζηξνθηθήο θχζεο. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
απνδεκηψλεη θαηαζηξνθηθέο δεκίεο, πνπ δελ θαιχθζεθαλ απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ππν 
κνξθή εηδηθήο ελίζρπζεο. 
 
Οη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο εξγάδνληαη, ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ 
κεραληζκνχ, ππν ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο. Ζ επνπηηθή απηή αξρή πνπ νλνκάζηεθε 
«ΟΑΗ» θαη ζεζπίζζεθε ην 2003, είλαη ν επηβιέπνλ θαη ν ζπληνληζηήο φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ελψ κπνξεί αθφκα λα ελεξγεί σο αληαζθαιηζηήο γη’απηνχο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα. 
 
Σν 2003, ην ΟΑΗ πξνεηνίκαζε θαη θαηέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην Δηήζην 
Αζθαιηζηηθφ Πξφγξακκα θαη ην Δηήζην Αληαζθαιηζηηθφ Πξφγξακκα 2004 (Γηάηαμε 
Κξαηηθήο Δλίζρπζεο 103/2004). Αθνινχζεζε κία αληαιιαγή εξσηήζεσλ θαη 
απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο. 
Ωζηφζν, δελ έγηλε θαηαλνεηφ αλ ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζε θάπνηα απφθαζε, νχηε αλ 
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νη Διιεληθέο Αξρέο ζα ζπλερίζνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, 
ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 
 
Παξφηη ην πξφγξακκα ΟΑΗ, λνκηθά, είλαη ζε ηζρχ δελ έρεη αλαπηχμεη επηπιένλ 
δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ είλαη, πξνο ην παξφλ, ελεξγφ. Έλα είδνο πξσηνβνπιίαο εθ 
κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ην ζέκα 
απηφ, αθφκα αλακέλεηαη. 
 
Ζ πξνζπάζεηα ινηπφλ  ελαξκφληζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ 
αζθαιίζεσλ ζηα επξσπατθά πξφηππα κε ην ζχζηεκα «ΖΗΟΓΟ-ΟΑΗ» ζηαδηαθά 
απαμηψζεθε θαη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα κε θεληξηθφ, αιιά φρη 
ζπληνληζηηθφ θνξέα, ηνλ ΔΛ.Γ.Α.  Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ  ηεο 
Διιάδαο έρεη πνιιά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γεσξγηάδεο 2003), φπσο : 
 

 ε έιιεηςε  πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ, 
 

 ε ππνρξεσηηθή θξαηηθή αζθάιηζε θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο 
αζθάιηζεο, απνθιίλνληαο απφ ηελ πξαθηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., 

 

 ε κε-εθαξκνγή ζηνηρεησδψλ αξρψλ δηαρείξηζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ θηλδχλνπ 
(ζεζκνζέηεζε πφξσλ, δεκηνπξγία  απνζεκαηηθψλ ηακείσλ θαη αληαζθάιηζε). 
ήκεξα ν κφλνο ζεζκνζεηεκέλνο πφξνο είλαη ε εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά  
πξνο ηνλ ΔΛ.Γ.Α., ζε εληαίν πνζνζηφ 3%  επί ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο 
πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, 
 

 ε ρσξίο πεξηνξηζκνχο  αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε 
θαιιηεξγεηψλ, ζε αθαηάιιειν,  γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο πεξηβάιινλ, 

 

 ε  αλαληηζηνηρία  παξερφκελεο αζθαιηζηηθήο  θάιπςεο θαη ηεο , εληαίαο γηα 
φινπο, αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο. Δπεηδή, ε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ δηαθέξεη θαη 
γεσγξαθηθά θαη ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζε πεξίπησζε  ηδησηηθήο 
αζθάιηζεο   θάπνηνη παξαγσγνί ζα πιήξσλαλ πνιχ ιηγφηεξα αζθάιηζηξα θαη 
θάπνηνη άιινη, πνιχ πεξηζζφηεξα.  

 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Δ., θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2004 δφζεθαλ ζηελ 
Διιάδα, ππφ κνξθή εηδηθψλ εληζρχζεσλ, 701 εθαηνκκχξηα Δπξψ, ελψ γηα ηελ 
πεξίνδν 2000-2004 νη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ, κφλν, 218 
εθαηνκκχξηα Δπξψ. 
 
Αθφκα, ζχκθσλα  κε ζηνηρεία ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Δλψζεσλ 
Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ), ην χςνο ησλ εζφδσλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., αλέξρεηαη 
εηεζίσο ζε 90 εθαηνκκχξηα Δπξψ πεξίπνπ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 60 εθαηνκκχξηα Δπξψ 
αθνξνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α). Απφ ην 2002, ν ΔΛ.Γ.Α., άξρηζε λα 
δαλείδεηαη, (κε εγγχεζε δεκνζίνπ), θαη ν δαλεηζκφο ηνπ ην 2007 αλεξρφηαλ πεξίπνπ 
ζε 2.8 δηο Δπξψ. ήκεξα  πιένλ, ην έιιεηκκά ηνπ (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008) 
αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 3,8 δηζ. Δπξψ (πεξίπνπ 1,3 ηξηζ. δξρ.). 
 

Μάιηζηα ν βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ θ. Νίθνο Μσξαΐηεο, ζε πξφζθαηε νκηιία ηνπ ζηε 
Βνπιή, πξνέβιεςε φηη ην 2009  ην έιιεηκκα ηνπ ΔΛ.Γ.Α., (καδί κε ην παθέην ησλ 500 
εθαη. Δπξψ) ζα μεπεξάζεη ηα 4,2   δηο Δπξψ, ελψ ηφληζε φηη «πξόθεηηαη γηα κηα 
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ζπλεηδεηή ρξενθνπία ηνπ Δ.Λ.Γ.Α   γηα λα γίλεη εύθνιε ιεία ζηα ρέξηα ησλ ηδησηώλ. Θα 
βξεζεί θαη θάπνηνο κεγαινεπελδπηήο λα αγνξάζεη θαη ηνλ ΔΛ.Γ.Α. Γη’ απηό δεηάκε ηελ 
άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Δ.Λ.Γ.Α. από ην Κξάηνο, γηα λα παίμεη ηνλ θνηλσληθό ξόιν 
γηα ηνλ νπνίν όινη θόπηνληαη εδώ». 
 
Ζ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο  Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, (απνζχλδεζε ηεο επηδφηεζεο απφ ηελ 
παξαγσγή θαη πεξηνξηζκφο ησλ επηδνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ηεο Δ.Δ.),  ζα νδεγήζεη ηνπ Έιιελεο αγξφηεο 
ζηελ εγθαηάιεηςε αζχκθνξσλ θαιιηεξγεηψλ, (ην 2006 κεηψζεθαλ νη θαιιηέξγεηεο 
θαπλνχ, ηεχηισλ, βακβαθηνχ θαη ειαηφιαδνπ) (ΠΑΔΓΔ 2007). Δπηπιένλ, εθ’ φζνλ 
δελ ζα εμαζθαιίδεηαη ην βηψζηκν εηζφδεκα γηα ηνλ αγξφηε-παξαγσγφ, πξνβιέπεηαη 
κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ηνπ αξηζκνχ ησλ αγξνηψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
 
Ο ειιεληθφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο ην 1961 απνηεινχζε ην 54% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ 
ην 2001 είρε εθηηκεζεί ζην 20%  θαη ε ηάζε δείρλεη φηη, ηελ επφκελε δεθαεηία ζα 
απνηειεί κφλν ην 10% ηνπ ελεξγνχ ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (Γεσξγηάδεο 
2003). 
 
Δπνκέλσο, ζπλερίδνληαο ηελ ζεκεξηλή πνιηηηθή ζηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο είλαη 
ζρεδφλ βέβαην φηη, ζα είκαζηε κηα ρψξα κε ειάρηζηε αζθαιηζηηθή ηερλνγλσζία θαη ν 
ΔΛ.Γ.Α., ζα αληηκεησπίζεη θαη ήδε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα (Γεσξγηάδεο 2003) 
φπσο : 
 

 νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, (φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ν δαλεηζκφο ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 3.8 δηο Δπξψ). εκεηψλεηαη φηη ν ΔΛ.Γ.Α θαηά 
θαηξνχο ήηαλ επάισηνο ζε νκάδεο πίεζεο γηα «λέεο» παξνρέο, ρσξίο λα 
ππάξρεη νηθνλνκηθή θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηνπο, 

 
 πξνβιήκαηα ακθηζβήηεζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α., απφ ηνπο παξαγσγνχο (θπξίσο 

δπλακηθέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο κε πςειά επελδπκέλα θεθάιαηα), πνπ 
επηδηψθνπλ ηελ εμαίξεζε ηνπο απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ ΔΛ.Γ.Α., 
δηφηη δελ είλαη ζπκθέξνπζα ε αλαινγία ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο θαη ηεο 
παξερφκελεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, 

 
 πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κε ηελ Δ.Δ. πνπ αλαδεηθλχνπλ: 
1. ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 
2. ζέκαηα αληαγσληζκνχ κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πηζαλφλ ζα 

ζειήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν ησλ αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ζηελ 
Διιάδα. 

 

ην λέν ξφιν, ηελ εμπγίαλζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., 
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο, 
αλαθέξζεθε, πξφζθαηα,  ε Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θα 
Καηεξίλα Μπαηδειή, απαληψληαο ζε επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ 
Δθπξνζψπνπ ηνπ ΛΑ.Ο., βνπιεπηή Λάξηζαο, θνπ Αζηέξηνπ Ρνληνχιε. Παξάιιεια, 
εμήγγεηιε ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο πνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ, ζα ζπληάμεη ηελ κειέηε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ΔΛΓΑ θαη ηεο 
εμφθιεζεο ησλ ρξεψλ ηνπ. Θπκίδνπκε φηη ηα ρξέε ηνπ ΔΛΓΑ μεπεξλνχλ ηα 4 δηο 
Δπξψ. 
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Όζνλ αθνξά ηηο εμαγγειίεο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε 
εγγπεκέλεο ηηκήο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα, ε ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ θα Καηεξίλα Μπαηδειή μεθαζάξηζε φηη «πξέπεη λα απνηειέζεη κηα πνιηηηθή 
δέζκεπζε όιεο ηεο Βνπιήο, όηη ν ΔΛ.Γ.Α., δελ πξόθεηηαη θαη δελ κπνξεί λα 
απνδεκηώλεη εκπνξηθέο ηηκέο» θαη δήηεζε απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο λα 
ππάξμεη ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ πηνζέηεζε αληηθεηκεληθψλ ζπληειεζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ππνπξγφο αλέθεξε φηη ζα επηηαρπλζεί ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ 
απνδεκηψζεσλ φζν είλαη δπλαηφλ, ζα θαηαξγεζνχλ νη θαη’ εμαίξεζε απνδεκηψζεηο 
θαη ζα εμεπξεζνχλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαπηχζζνληαο ηελ 
εξψηεζή ηνπ, ν θ. Ρνληνχιεο πξφηεηλε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δεκηάο πνπ 
θαζνξίδεη ηελ απνδεκίσζε ζηελ θπηηθή παξαγσγή, ηνλ φζν ην δπλαηφλ, αληηθεηκεληθφ 
ππνινγηζκφ ηεο δπλεηηθήο παξαγσγήο, (κε ηελ εθηίκεζε λα γίλεηαη απφ ηξηκειή 
επηηξνπή παξνπζία ηνπ παξαγσγνχ), θαη απνδεκίσζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ ηηκή 
ηεο αγνξάο.  

Ζ Τπνπξγφο, αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο δξάζεηο αλάιεςεο απνδεκηψζεσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν 2008 - 2009 θαη ζηηο επηπηψζεηο ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ., 
επαλέιαβε ηε ζέζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ., γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΔΛΓΑ πάλσ ζε 
βάζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ πιήξσο φηη, ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ 
επξσπατθή λνκνζεζία.  
 
«Σηόρνο ηεο Κπβέξλεζεο» ηφληζε ε θα Μπαηδειή «ε δίθαηε θαη όζν ην δπλαηόλ 
ηαρύηεξε θαηαβνιή ησλ απνδεκηώζεσλ, ε επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε 
επηπιένλ αίηηα θαη ηνκείο, ν πξνζδηνξηζκόο λέσλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ κε ηνλ 
ππάξρνληα κεραληζκό πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο αιιά θαη ε εμηζνξξόπεζε ηεο 
αληαπνδνηηθόηεηαο, πνπ ζήκεξα δελ εμαζθαιίδεηαη».  
 

Δπίζεο, ε Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηε ζχζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο 

Αθφκα επεζήκαλε φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ απμάλεηαη ε 
αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., απφ 3% ζε 4% γηα ηνπο αγξφηεο θαη απφ 
0,5% ζην 1% γηα ηνπο θηελνηξφθνπο. Καζηεξψλεηαη αθφκα αζθάιηζηξν ππέξ 
ΔΛ.Γ.Α., ζε πνζνζηφ 2% έσο 5% ζην εηζφδεκα πνπ δειψλεηαη σο αγξνηηθφ ζηελ 
εθνξία αθφκα θαη γηα εηεξνεπαγγεικαηίεο.  

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε πξφζζεηε αζθάιεηα γηα φζνπο επηζπκνχλ θάιπςε γηα ζπρλέο 
δεκηέο ζηελ παξαγσγή ηνπο θαη ε πξναηξεηηθή γηα αζζέλεηεο θαη θηλδχλνπο απφ 
θιηκαηηθή αιιαγή θαη εξεκνπνίεζε.  

«Σηόρνο είλαη ε εμπγίαλζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαη ν ηζνζθειηζκέλνο πξνϋπνινγηζκόο 
εζόδσλ – εμόδσλ», ηφληζε ε θ. Μπαηδειή, ελψ ζεκείσζε πσο απφ ην 2003 έσο ην 
2010, νη απψιεηεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ, αλέξρνληαη ζε 500 
εθαη. Δπξψ θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο έρεη αξρίζεη ήδε ειέγρνπο 
δηαζηαχξσζεο κε ην ΚΔΠΤΟ, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ 
αζθάιηζηξα πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί.  

 
 



 184 

11.1 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο Βειηίσζεο ηνπ πζηήκαηνο 
Αγξνηηθήο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 

 

Τπάξρεη κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία ζην θάζκα ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 
αγξνηηθήο αζθάιηζεο, πνπ δηαηίζεληαη ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Κάπνηα ζπζηήκαηα επηδνηνχληαη απφ ηα Κξάηε θαη άιια είλαη ακηγψο 
ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία.  
 
Ζ αζθάιηζε είλαη, ίζσο, έλα απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, αιιά 
ε θχζε ηεο γεσξγίαο παξνπζηάδεη έλαλ αξηζκφ δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 
ζπζηεκηθνί θίλδπλνη (δει. έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ πιήγνληαη 
ηαπηφρξνλα), αλαγθάδνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα ρξεψλνπλ πνιχ πςειά 
αζθάιηζηξα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξέρεηαη θξαηηθή επηδφηεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, 
ηα ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα αγξνηηθήο αζθάιηζεο ρξεηάδνληαη κεγάιε ππνζηήξημε 
απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. 
 
Ζ αγξνηηθή αζθάιηζε είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα. Ζ χπαξμε θαη αλάιεςε ηέηνησλ 
ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ έλα επξχ θάζκα κεηαβιεηψλ πνπ θάλνπλ ηελ ζχγθξηζε 
κεηαμχ ησλ Κξαηψλ δχζθνιε. 
 
Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ ζηελ Διιάδα 
ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:(1) ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο, θαη (2) ζε πξνηάζεηο 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. θαη εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ. 
 
 
Α. ηξαηεγηθή πξνζέγγηζε 

Ζ Διιάδα ζα πξέπεη λα πξσηνζηαηήζεη, κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζηε δεκηνπξγία ελφο παλεπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ, 
φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζην Κεθάιαην 7 απηήο ηεο εξγαζίαο. 
 
Ζ επηδφηεζε ησλ αγξνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ελφο 
παλεπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αγξνηηθψλ αζθαιίζεσλ. Θεσξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα 
απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΗΗ ηεο 
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, πηζαλφλ κέζσ ζρεηηθήο δηακφξθσζεο ηνπ.  
 
Ωζηφζν, απηφ είλαη έλα εγγελψο ζχλζεην ζέκα κε έλαλ αξηζκφ δεηεκάησλ πνπ 
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ θαλφλσλ 
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ηελ απαίηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ελφο κεγάινπ 
αξηζκνχ αγξνηψλ ζηα ζπζηήκαηα, ην θφζηνο, ηελ πνιηηηθή ζέιεζε, ηελ δπλαηφηεηα 
πιεξνθφξεζεο κέζσ ηερληθψλ νηθνλνκηθψλ/βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαη ηελ άπνςε φηη 
ιφγσ ησλ αλαγθαίσλ δηαθαλνληζκψλ δεκηψλ, αγξνηηθή επηδφηεζε ζεκαίλεη 
επηδφηεζε ηεο αζθαιηζηηθήο βηνκεραλίαο. 
 
ε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν απηφ ζεκείν, φπνπ ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πξνζθέξνπλ 
έλα επξχ θάζκα θαιχςεσλ (δει. γηα ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο), ππάξρεη κία απεπζείαο 
ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο. Με άιια ιφγηα, 
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξέρεηαη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε γηα κνλνχο 
επηδνηνχκελνπο θηλδχλνπο (π.ρ. ραιαδφπησζε), παξά γηα θαιχςεηο πνπ αθνξνχλ 
έλα θάζκα θηλδχλσλ. 
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Β.Δθζπγρξνληζκόο θαη Δμπγίαλζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Α., θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγξνηηθήο  αζθάιηζεο 
ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη  λα ππνζηεί δηάθνξεο κεηαηξνπέο, έηζη ψζηε λα 
πξνζαξκνζηεί ζηνπο λένπο θαλνληζκνχο πνπ επηβάιινληαη  απφ ηελ  Δπξσπατθή 
Έλσζε ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηα επξσπατθά 
πξφηππα. ην πιαίζην απηφ έρνπκε εζηηάζεη ελδειερψο ηελ ζρεηηθή εκπεηξία ησλ 
ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Γαιιία, Ηηαιία) θαη έρνπκε 
μερσξίζεη νξίζκέλεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ ΔΛ.ΓΑ.  
Οη πιένλ ζεκαληηθέο είλαη νη αθφινπζεο: 
 
 
1. Ζ θάιπςε ηνπ ΔΛ.Γ.Α., ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο νλνκαδφκελνπο 

θαηαζηξνθηθνχο θηλδχλνπο ζηηο θαιιηέξγεηεο, ηα δέλδξα θαη ην δσηθφ θεθάιαην 
(θαη δψα). 

 
2. Οη εζσηεξηθέο θαιιηέξγεηεο (ζεξκνθήπηα) θαη ε δσηθή εθκεηάιιεπζε λα κελ είλαη   

πιένλ ππνρξεσηηθφ λα αζθαιίδνληαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 
 
3. Να κελ επηηξέπεηαη πιένλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. λα θαιχπηεη απψιεηεο ζηελ θπηηθή 

παξαγσγή κηθξφηεξεο ηνπ 20% γηα ηνπο αγξφηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 
30% γηα ηνπο αγξφηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

 
4. Ο ΔΛ.Γ.Α.,  λα είλαη  ππνρξεσκέλνο λα ζπζζσξεχεη απνζεκαηηθά. 
 
5. Ο ΔΛ.Γ.Α., ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθά πνζνζηά «εηδηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ» ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη θαιιηέξγεηεο. 
 

6. Ο ΔΛ.Γ.Α. ζα πξέπεη αλαδηνξγαλσζεί πιήξσο κε βάζε ηα ζπζηήκαηα 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ αληίζηνηρσλ Δπξσπατθψλ 
Οξγαληζκψλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα κεησζεί πξαθηηθά ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ θφζηνο 
(θφζηνο ιεηηνπξγία 60 εθαηνκκχξηα Δπξψ , ζε ζχλνιν εζφδσλ 90 εθαηνκκχξηα 
Δπξψ) . 
 

7. Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 
(δάλεηα πεξίπνπ 4 δηο. Δπξψ). 

 
8. Θα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα «ΖΗΟΓΟ-ΟΑΗ», ην νπνίν 

λνκηθά βξίζθεηαη ζε ηζρχ αιιά, νπζηαζηηθά, είλαη αλελεξγφ. 
 
9. Ο ΔΛ.Γ.Α., ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζην 

πξφγξακκα ΟΑΗ, θαη ην ηειεπηαίν ζα πξέπεη λα εθθξάδεη κία επίζεκε γλψκε 
γηα θάζε λέν πξφγξακκα ή κεηαηξνπή ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΛ.Γ.Α.   

 
10. Σν Κξάηνο,  ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο παξαγσγνχο λα ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά, είηε κε ηελ επηδφηεζε ηνπ αζθαιίζηξνπ γηα θάζε έλα αζθαιηζηηθφ 
πξντφλ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ «εηήζην αγξνηηθφ αζθαιηζηηθφ 
ζρεδηαζκφ», ελψ γηα λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 
ΟΑΗ, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε  λα επηδνηεί  ην αληαζθάιηζηξν. Δπηπιένλ ζην 
πξφγξακκα ΟΑΗ, ην Κξάηνο ζα κπνξνχζε  λα επαλεθρσξεί, έλα κέξνο ηνπ 
θηλδχλνπ, ζηε δηεζλή αληαζθαιηζηηθή αγνξά. 
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11. Μεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
γεσξγίαο, θαη εηδηθφηεξα, ζηνπο θιάδνπο δεκηψλ νη νπνίνη δελ ζα θαιχπηνληαη 
πιένλ αζθαιηζηηθά απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. 

 
12.  πλεξγαζία Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ 
επίηεπμε πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο: Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 
ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππήξραλ θάπνηα ζεκαληηθά  πιενλεθηήκαηα φπσο: 

 

 θάιπςε απψιεηαο εηζνδήκαηνο, 

 κείσζε θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ γηα πξνγξάκκαηα εηδηθψλ εληζρχζεσλ., 

 ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα κε αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο, 

 πξνψζεζε κεγαιχηεξεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ 
παξαγσγψλ, 

 αζθάιηζε γηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη απφ πεξηζζφηεξνπο 
θηλδχλνπο, 

 ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ 
επηδνηήζεσλ ζηα αζθάιηζηξα θαη κέζσ ηεο αληαζθάιηζεο. 

 
 
13. ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα 
Διιεληθά δεδνκέλα, ε εμαηξεηηθά πξνσζεκέλε αζθαιηζηηθή ηερλνγλσζία ησλ 
ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο αζθάιηζεο ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά. 
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