ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο της μείωσης της
γραφειοκρατίας, της τυποποίησης
των παρεχόμενων υπηρεσιών
υποβολής, ενημέρωσης και
πληροφόρησης, καθώς επίσης της
εγκυρότητας των δεδομένων μέσω
της αυτόματης διασταύρωσης /
επαλήθευσης των στοιχείων και της
επίσπευσης των διαδικασιών
ασφάλισης και αποζημίωσης,
ο ΕΛ.Γ.Α. από το έτος 2019 υλοποιεί

την εφαρμογή WEB ΕΛ.Γ.Α.
Είναι το σύστημα διαχείρισης της
ασφάλισης και των αποζημιώσεων,
το οποίο χρησιμοποιείται από τους
ανταποκριτές και τους εκτιμητές του
ΕΛ.Γ.Α. για την ηλεκτρονική υποβολή
και διεκπεραίωση των εργασιών τους,
όπως αναγγελίες, δηλώσεις ζημιάς,
γραμμές δήλωσης ζημιάς
παραγωγού, συνοπτικά ανταποκριτή,
πορίσματα εκτίμησης, κ.α.

ασφάλεια προστασία ανάπτυξη
Φυτική Παραγωγή

Ζωικό Κεφάλαιο

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αναγγελία ζημιάς από τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή τον ίδιο τον κτηνοτρόφο,
την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη ζημιά.
Υποβολή της δήλωσης ζημιάς από τον κτηνοτρόφο, την ίδια ή το αργότερο την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς. Ταυτόχρονα
γίνεται και η καταβολή των τελών εκτίμησης.

ασφάλεια προστασία ανάπτυξη

Διενέργεια εκτιμήσεων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την αναγγελία
της ζημιάς.
Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης στον ανταποκριτή του Δήμου.
Υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των πορισμάτων εκτίμησης, εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση των πορισμάτων.
Διενέργεια επανεκτιμήσεων, εάν απαιτηθεί και σύνταξη των σχετικών πορισμάτων.
Εκκαθάριση της ζημιάς και καταβολή της αποζημίωσης.

Φυτική Παραγωγή

Ζωικό Κεφάλαιο
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ΕΛ.Γ.Α.

ΕΛ.Γ.Α.:

Η ασφάλιση και

Κύριο έργο του ΕΛ.Γ.Α. αποτελεί η
διαχείριση και υποστήριξη της
λειτουργίας ασφάλισης της φυτικής
παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου,

προστασία της αγροτικής
παραγωγής από φυσικούς
κινδύνους, αποτελεί στην

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
στηρίζονται σε ένα καθεστώς
υποχρεωτικής υπαγωγής, απαραίτητο
για την εφαρμογή της αρχής της
αλλη λεγγύης, καθώς και για την
οικονομική ισορροπία των συστημάτων.
Υπόκεινται στον έλεγχο των κρατικών
υπηρεσιών, οι οποίες, μεταξύ άλλων,
καθορίζουν το ύψος των εισφορών και
των παροχών. Η όλη δραστηριότητα
υπόκειται σε κρατικό έλεγχο, ο οποίος
ασκείται ιδίως από τους αρμοδίους
υπουργούς.

πολιτείας και συνιστά ένα
από τα βασικά μέτρα
στήριξης του εισοδήματος
των αγροτών.

“

Τα συστήµατα
κοινωνικής
ασφάλισης
στηρίζονται
σε ένα
καθεστώς
υποχρεωτικής
υπαγωγής

η οποία καθορίζεται στους αντίστοιχους
Κανονισμούς Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α.
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.
υπάγονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Ελλάδα υποχρέωση της
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ιδρύθηκε με το
Νόμο 1790/88, ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο
3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010)
και αποτελεί τον κύριο φορέα του
ενιαίου εθνικού συστήματος για την
προστασία και ασφάλιση της
αγροτικής δραστηριότητας.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
(ΕΛ.Γ.Α.)

1.

Ασφαλίζει και
αποζημιώνει τη φυτική
παραγωγή από ζημιές
που προκαλούνται
από φυσικούς
κινδύνους

3.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Χαλάζι

Θάλασσα

Παγετός

Ζημιές από άγρια ζώα

Ανεμοθύελλα
Πλημμύρα
Καύσωνας

2.

Ασφαλίζει και αποζημιώνει το ζωικό
κεφάλαιο, από ζημιές που προκαλούνται
από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και
ασθένειες

Υλοποιεί προγράμματα χορήγησης
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων σε
αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν
ζημιές από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και πυρκαγιές, για ι) την αποκατάσταση φυτικού και παγίου κεφαλαίου,
καθώς και ιι) την απώλεια παραγωγής, για
μη καλυπτόμενους από τον ΕΛ.Γ.Α.
φυσικούς κινδύνους, βάσει
εγκεκριμένων Κανονισμών

Υπερβολικές
ή άκαιρες βροχοπτώσεις
Χιόνι

Aρκούδα
ζημιές από αγριογούρουνα
(σε περιοχές που καλύπτονται
από τη συνθήκη RAMSAR)
ζημιές που προκαλούνται από άγρια
κουνέλια, στη φυτική παραγωγή
της νήσου Λήμνου

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ασθένειες – παθήσεις:
Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών

Χαλάζι

Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των
βοοειδών, Ειλεός των βοοειδών

Υπερβολικό ψύχος

Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου
τοκετού) των βοοειδών

Ανεμοθύελλα

Άνθρακας, Πνευματάνθρακας, ιογενής
διάρροια (νόσος των βλεννογόνων)

Καύσωνας

Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών
(γαγγραινώδης κόρυζα)

Ζημιές από άγρια ζώα

Γαγγραινώδης μαστίτιδα αιγών, προβάτων
και βοοειδών

Κατολίσθηση καθίζηση

Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων

4.
Εφαρμόζει μέτρα
ενεργητικής προστασίας της
αγροτικής παραγωγής και του
κεφαλαίου των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, ενώ
εφαρμόζει προγράμματα
τροποποίησης καιρού

Φυσικοί κίνδυνοι:

Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων
Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων
Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων
Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών
Νόσος οιδήματος των αιγών
Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών
Νοζεμίαση μελισσοσμηνών
Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών

Χιόνι

Πλημμύρα

Κεραυνός

Σεισμός

Πυρκαγιά από ανωτέρα βία

“

Κύριο έργο
του ΕΛ.Γ.Α.
η ασφάλιση
της φυτικής
παραγωγής
και του ζωικού
κεφαλαίου

