ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.173 / 08- 10- 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Aφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων» όπως ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ/Α/95) περί «Ενεργητικής Προστασίας της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010 «Σύστημα προστασίας και
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»
4. Την με αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και των
τροποποιητικών της 227/11-12-2014 και 151/03-09-2015
5. Την με αριθμ. 158/11-09-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
6. Το με αριθμ. πρωτ 168/05-10-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Μελετών
και Εφαρμογών.
7. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι.την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 88/05-06-2014.Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 227/11-12-2014 όμοια απόφαση ως
εξής: στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 19 η φράση «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015»
αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι τις 30 Απριλίου 2016».
ΙΙ.την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της
υπ΄ αριθμ. 88/05-06-2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., ως ακολούθως:
«η παραλαβή των συστημάτων ενεργητικής Προστασίας που τυγχάνουν έγκριση
επιχορήγησης, θα πραγματοποιείται μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15) μηνών από
την σχετική Απόφαση ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα από το Δ.Σ. του
ΕΛ.Γ.Α.».
ΙΙΙ. η ισχύς της ανωτέρω ΙΙ. τροποποίησης αφορά και τον παραγωγό Πεσκέλογλου
Δημήτριο του Σταύρου, καθώς θεωρείται ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 2014 με
την Απόφαση 158/11-09-2014 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 9 της Απόφασης 88/05-06-2014
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην με αριθμ. 88/05-06-2014
Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να επικυρώσει τα πρακτικά για την Απόφαση
αυτή.

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Δέσποινα Δεμελή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Στουπής

