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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σπήλιος Λιβανός: Αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον η ψηφιοποίηση του
ΕΛΓΑ- Κάνει ταχύτερη και ακριβέστερη την εκτίμηση ζημιών –
Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΛΓΑ και “Κοινωνίας της
Πληροφορίας ΑΕ”
Παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου
Λιβανού, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της
Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Ψηφιακή
Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ».
Με την υλοποίηση του έργου, όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός , «ο ΕΛ.Γ.Α. θα
καταβάλλει σε μια πληρωμή, σε μία δόση, στο ακέραιο, στο 100%, τις
οφειλόμενες αποζημιώσεις για πρώτη φορά», και μάλιστα επιταχύνοντας
χρονικά την εκτίμηση των ζημιών».
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ, εντάσσεται στο τρέχον
ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α., του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 17η
Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος
(Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα) τον Οκτώβριο του 2020.
Προβλέπει ανάπτυξη λογισμικού σε πλάνο τριετίας και διάθεση tablet και
laptop στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. για την διευκόλυνση του εκτιμητικού
τους έργου.

Με τη χρήση εφαρμογής (mobile app), ο εκτιμητής του ΕΛ.Γ.Α. θα
προσέρχεται στο προς εκτίμηση αγροτεμάχιο και με τη χρήση φορητής
συσκευής (tablet) θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία του πληττόμενου αγρότη, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση
της εκτιμητικής διαδικασίας γρήγορα και χωρίς αστοχίες.
Με αυτόν το τρόπο μεταβάλλεται η εκτιμητική διαδικασία χάρη στην
ψηφιακή τεχνολογία, με στόχο την άμεση και ταχύτερη εκτίμηση των ζημιών
από τους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. με ακρίβεια και δικαιοσύνη.
Στην τελετή υπογραφής ο υπουργός κ. Λιβανός τόνισε ότι με το έργο
«Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ», ο Οργανισμός «κάνει
ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον».
Αναφερόμενος στην πολιτική που ασκεί ο ΕΛΓΑ επισήμανε ότι προσφέρει
δίκτυ προστασίας στους παραγωγούς , ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
αποφάσεις της κυβέρνησης για στήριξη των παραγωγών σε μια εποχή που οι
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης πλήττουν την οικονομία και οι φυσικές
καταστροφές έχουν ενταθεί. Παράλληλα εξήρε την αποτελεσματικότητα του
προέδρου του Οργανισμού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου και της διοίκησης, η
οποία απέδειξε ότι πράγματι ο ΕΛΓΑ: μπορεί να είναι ο φυσικός σύμμαχος
του αγρότη.
Ο κ. Λιβανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρείχε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να επιτευχθεί η οικονομική
ευστάθεια του ΕΛΓΑ ώστε να πληρώνονται χωρίς αναβολές οι υποχρεώσεις
του και αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Οργανισμού στις
περιπτώσεις των θεομηνιών στην Εύβοια, του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»,
στην Κρήτη, στις Σέρρες, στη Ροδόπη και στον Έβρο.
Όπως δεσμεύθηκε «η κυβέρνηση εφέτος θα καταβάλλει 30 εκατ. ευρώ στον
ΕΛ.Γ.Α., για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και των λειτουργικών του
δαπανών, ούτως ώστε το σύνολο της εισπραττόμενης ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς να καταβληθεί για αποζημιώσεις».
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος ευχαρίστησε τους
συντελεστές του έργου και τόνισε ότι με την ψηφιοποίηση του Οργανισμού
«θα είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τον αγρότη όταν έχει ανάγκη και
δοκιμάζεται μετά από οποιαδήποτε καταστροφική ζημία στην παραγωγή
του».
Όπως ανέφερε ο κ. Λυκουρέντζος, «επόμενος στόχος είναι εντός του 2021 να
επιτύχουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στον Οργανισμό,
ούτως ώστε στο τέλος του έτους ο ΕΛ.Γ.Α. να είναι ένας σύγχρονος,
δυναμικός φερέγγυος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός Οργανισμός»

Ο Διευθύνων Συμβούλος της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», κ. Σταύρος
Ασθενίδης επισήμανε ότι «η Προγραμματική Συμφωνία με τον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το έργο της Ψηφιακής
Εφαρμογής Εκτιμητικής Διαδικασίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα
προς την ουσιαστική μετάβαση του κλάδου γεωργικής παραγωγής, έναν από
τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στην ψηφιακή εποχή».
Η παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού κατά την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης
«Θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, με υγεία κι ευτυχία.
Φέτος είναι μια χρονιά με αυξημένες ευθύνες για όλους λόγω των συνεπειών
της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Πολύ περισσότερο στο πλαίσιο αυτής
της δύσκολης περιόδου οι Έλληνες παραγωγοί χρειάζονται τη στήριξή μας,
αφού και οι φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι όλο
και πιο συχνές.
Η Κυβέρνησή μας με απόλυτη συναίσθηση της δύσκολης αυτής κατάστασης
ασκεί εξωστρεφή πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές. Η
υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της Κυβέρνησής μας προχωράει
με ταχείς ρυθμούς με την υγειονομική κρίση όχι μόνο να μη λειτουργεί ως
τροχοπέδη αλλά αντιθέτως ως επιταχυντής.
Ως αποτέλεσμα, η αξιοπιστία της χώρας μας συνεχώς αυξάνεται, κάτι που
αντανακλάται στο συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και τις
σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται.
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος μας είναι η ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα
σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων.
Αξιοποιώντας με κάθε τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε
ως χώρα και καθιστώντας τον πρωτογενή τομέα σε πιο ελκυστικό και
αποδοτικό με τη χρήση της τεχνολογίας και τη διασύνδεσή του με την
έρευνα και άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός.
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας κινούμαστε σε δύο άξονες:
Πρώτος είναι πολιτικές και αποφάσεις που δημιουργούν ευκαιρίες και
κίνητρα για αγροτική ανάπτυξη.
Δεύτερος το πλέγμα προστασίας που πρέπει να υπάρχει γύρω από την
αγροτική παραγωγή λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, που επηρεάζουν
την παραγωγή και τη βάση του αγροτικού εισοδήματος.
Αυτό ακριβώς το δίκτυ προστασίας προσφέρει ο ΕΛΓΑ.

Και εδώ θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα
Λυκουρέντζο, φίλο και παλιό συνάδελφο, για το σημαντικό έργο που παράγει
το διάστημα που βρίσκεται στην προεδρία του ΕΛΓΑ, καθώς η περίοδος της
διοίκησής του έχει διακριθεί για την αμεσότητα, την αποτελεσματικότητα και
το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Οργανισμού.
Θα μου επιτρέψετε, όμως, να αναφερθώ και στη στήριξη της Κυβέρνησης του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΕΛΓΑ.
Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της, συνέβαλε στην οικονομική
ευστάθεια του Οργανισμού, ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αναβολές.
Το έπραξε από τον Αύγουστο 2020 και μετά για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών των θεομηνιών στην Εύβοια, του μεσογειακού
κυκλώνα «Ιανός», στην Κρήτη και τώρα στις Σέρρες, στη Ροδόπη και στον
Έβρο.
Η πολιτική στήριξης της Κυβέρνησης συνεχίζεται και για το έτος 2021. Φέτος
θα καταβάλλει 30 εκατ. ευρώ στον ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύπτει από τον
Προϋπολογισμό του Κράτους, για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και
των λειτουργικών του δαπανών, ούτως ώστε το σύνολο της εισπραττόμενης
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς να καταβληθεί για αποζημιώσεις.
Σήμερα, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου εδώ για να
γνωστοποιήσω στις αγρότισσες και τους αγρότες της πατρίδας μας ότι εντός
του έτους 2021, ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει σε μια πληρωμή, σε μία δόση, στο
ακέραιο, στο 100%, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για πρώτη φορά, καθώς
όλο το προηγούμενο διάστημα οι αποζημιώσεις καταβάλλονταν τμηματικώς
και η ταλαιπωρία ήταν δεδομένη.
Σήμερα, όμως, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ, σε μια σημαντική,
ιστορική, θα έλεγα, ημέρα για τον ΕΛΓΑ. Σήμερα ο ΕΛΓΑ κάνει ένα
αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον. Μπαίνει στην ψηφιακή εποχή με την
υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ».
Αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία, παρέχει τη η δυνατότητα, της κατά το
δυνατόν ταχύτερης και επιτόπιας - με ακρίβεια και δικαιοσύνη - εκτίμησης
των ζημιών, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Με την ανάπτυξη λογισμικού
και τη διάθεση tablets και laptops στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, θα
διευκολυνθεί και επιταχυνθεί το εκτιμητικό έργο και θα αποφεύγονται
αστοχίες.

Με τη συνεργασία του ΕΛ.Γ.Α. και της Κοινωνίας της Πληροφορίας πολύ
σύντομα θα έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ευελπιστώ εντός του
έτους να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χαίρομαι ιδιαίτερα για την
θεαματική αυτή εξέλιξη, καθώς έχω θέσει ως βασική προτεραιότητα της
στρατηγικής μας τη μετάβαση του Υπουργείου και των Οργανισμών του στη
νέα ψηφιακή εποχή.
Κλείνοντας, εύχομαι ακόμα μια φορά Υγεία και Ευτυχία στην εκπλήρωση των
απαιτητικών καθηκόντων σας. Και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να έχουμε μια αγαστή και δημιουργική συνεργασία».

Σημεία Ομιλίας Προέδρου ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου
«Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας ως νέα Διοίκηση
του ΕΛ.Γ.Α. θέσαμε δύο στόχους:
Πρώτον, τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού και την άμεση μετάβασή του
στην ψηφιακή εποχή, ώστε να εκπληρώνουμε το έργο μας με ταχύτητα,
αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Να είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τον αγρότη
όταν έχει ανάγκη και δοκιμάζεται μετά από οποιαδήποτε καταστροφική
ζημία στην παραγωγή του.
Δεύτερον, να επιτύχουμε την οικονομική ευστάθεια του Οργανισμού, ούτως
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, χωρίς
καθυστερήσεις και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει σε δόσεις
την οφειλόμενη αποζημίωση.
Με την συμπαράσταση της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, των Υπουργών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, κ. Χρήστου Σταϊκούρα,
κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, κ. Μάκη Βορίδη και τώρα του κ. Σπήλιου Λιβανού
αυτοί οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί.
Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό της χώρας για την αποφασιστική
συμπαράστασή του στον ΕΛ.Γ.Α. τόσο στο θέμα της χρηματοδότησης των
διοικητικών εξόδων και των λειτουργικών δαπανών όσο δε και στην
αντιμετώπιση των συνεπειών από τις θεομηνίες, οι οποίες εκδηλώθηκαν από
το καλοκαίρι του 2020 και μέχρι προσφάτως, κι εννοώ τις ζημίες στην Εύβοια,
τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», τις βροχοπτώσεις στην Κρήτη, τις Σέρρες, τη
Ροδόπη και τον Έβρο, διότι, με τις δικές του αποφάσεις διετέθησαν στον

Οργανισμό από το αποθεματικό της χώρας, τα απαιτούμενα κονδύλια για την
έγκαιρο πληρωμή των αποζημιώσεων στους αγρότες στις πληγείσες περιοχές.
Ευχαριστώ όσους κοπίασαν για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του Έργου:
«Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α.» με συνολικό
προϋπολογισμό 1.850.000 ευρώ, τον διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Χαμπίδη
και τους συνεργάτες του επιτελείου του Υπουργού κ. Πιερρακάκη, ευχαριστώ
τα στελέχη της Διοίκησης και τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α που εργάστηκαν
μαζί τους και τέλος ευχαριστώ τη Γενική Διευθύντρια, τους Διευθυντές τα
στελέχη και τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. για την αποδοτική συνεργασία μας
τη χρονιά που πέρασε.
Επόμενος στόχος είναι εντός του 2021 να επιτύχουμε τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στον Οργανισμό, ούτως ώστε στο τέλος του
έτους ο ΕΛ.Γ.Α. να είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός φερέγγυος, αξιόπιστος
και αποτελεσματικός Οργανισμός».

Σημεία ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», κ. Σταύρου Ασθενίδη
«Η υιοθέτηση και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί πλέον
βασική παράμετρο για την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους τους
νευραλγικούς τομείς της οικονομίας και την διασφάλιση της αξιοπιστίας.
Η Προγραμματική Συμφωνία με τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το έργο της Ψηφιακής Εφαρμογής Εκτιμητικής
Διαδικασίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ουσιαστική
μετάβαση του κλάδου γεωργικής παραγωγής, έναν από τους βασικούς
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στην ψηφιακή εποχή.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα
προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η υλοποίηση του
έργου να ολοκληρωθεί επιτυχώς, εντός του προβλεπόμενου χρόνου».

