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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 18/ 17- 02- 2016
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. Τη με αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και τις τροποποιητικές
της 227/11-12-2014, 151/03-09-2015 και 173/08-10-2015
5. Τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 783/25-01-2016
(ΑΔΑ 7ΜΥ346ΨΧΞ5-ΩΕΤ)
6. Ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
7. Το με αριθμ. πρωτ 11/8-02-2016 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Μελετών
και Εφαρμογών.
8. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, ως
ακολούθως:
Ι. την προσθήκη του άρθρου 20 με τίτλο «Επιχορήγηση τοποθέτησης
αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες
εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών στην καλλιέργεια αμπέλου» ως κάτωθι:
1. Υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών, για τοποθέτηση
αντιχαλαζικών διχτυών
Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις καλλιέργειας αμπέλου, με προδιαγραφές, που δεν
πληρούν τα περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ΙΙ της υπ΄
αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται
μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις
δαπάνες για αντιχαλαζικό δίχτυ, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα
γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ειδικά το σχοινί πρόσδεσης για τα 3 Ταφ. Η
επιχορήγηση θα καταβάλλεται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:
α) με την ένταξη στο μέτρο 2 (τοποθέτηση αντιχαλζικών διχτυών) εξαιρούνται
ασφαλιστικής κάλυψης για το ζημιογόνο αίτιο (χαλάζι), για περίοδο 6 ετών
β) υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του αιτούντος περί μη αναζήτησης ευθύνης και
παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για τις ως άνω αιτίες από τον
ΕΛ.Γ.Α., για την ηρτημένη παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο, εγκατάσταση και απώλεια
εισοδήματος, σε περίπτωση κατάρρευσης
γ) η εξαίρεση από την ασφάλιση του ζημιογόνου αιτίου (χαλάζι) ισχύει απαρέγκλιτα για
την περίοδο των 6 ετών ακόμα και σε περιπτώσεις κατάρρευσης της εγκατάστασης
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και δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14
παράγραφος 9.

2. Τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εκτός προδιαγραφών
εγκαταστάσεις
Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις καλλιέργειας αμπέλου, με προδιαγραφές, που δεν
πληρούν τα περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ΙΙ της υπ΄
αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται
μέχρι το ποσό των 1.000,00 € ανά στρέμμα κάλυψης και θα περιλαμβάνει τις
δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, πλαστικά κλιπς, συρμάτινα
γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ελαστικά σχοινιά. Η επιχορήγηση θα καταβάλλεται
υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:
α) με την ένταξη στο μέτρο 3 (τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης) εξαιρούνται
ασφαλιστικής κάλυψης για το ζημιογόνο αίτιο (βροχή) για περίοδο 6 ετών
β) υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του αιτούντος περί μη αναζήτησης ευθύνης και
παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για τις ως άνω αιτίες από τον
ΕΛ.Γ.Α., για την ηρτημένη παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο, εγκατάσταση και απώλεια
εισοδήματος, σε περίπτωση κατάρρευσης
γ) η εξαίρεση από την ασφάλιση του ζημιογόνου αίτιου (βροχή) ισχύει απαρέγκλιτα
για την περίοδο των 6 ετών ακόμα και σε περιπτώσεις κατάρρευσης της
εγκατάστασης και δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο
14 παράγραφος 9.
3. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας,
βάσει των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 για υπάρχουσες εγκαταστάσεις,
με προδιαγραφές που δεν πληρούν τα περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του
Παραρτήματος ΙΙ της υπ΄ αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α και
των τροποποιητικών αυτής και δεν έχουν επιχορηγηθεί κατά το παρελθόν από
τον ΕΛ.Γ.Α., έχουν όσοι πληρούν επιπρόσθετα αθροιστικά τους παρακάτω όρους και
υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις :
1. Tο υπό ένταξη αγροτεμάχιο να είναι δηλωμένο στη ΔΚΕ του 2015 και για τα
επόμενα 6 έτη τουλάχιστον, ως καλλιέργεια «επιτραπέζια σταφύλια».
2. Η καλλιέργεια είναι γραμμική και υποστυλωμένη και να έχει έκταση έως 7
στρέμματα. Επίσης, με την τοποθέτηση του αντιχαλαζικού διχτυού ή της
αντιβροχικής μεμβράνης να σχηματίζονται διαδοχικές στέγες, χωρίς την
περιγραφόμενη δέσμευση στο Παράρτημα ΙΙ του ύψους του Λάμδα (Λ).
3. Κάθε παραγωγός δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ένα μέτρο και για έκταση από
1 έως 7 στρέμματα. Σε περίπτωση που με το ένα αγροτεμάχιο δεν συμπληρώνει
την επιλέξιμη έκταση, ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την επιχορήγηση
και άλλων αυτοτελών αγροτεμαχίων (μέγιστη επιχορηγούμενη συνολική έκταση
είναι τα 7 στρέμματα ανά παραγωγό). Επισημαίνεται ότι τα υπό ένταξη
αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι αυτοτελή γεωχωρικά, ανεξαρτήτως δεκατριψήφιων
κωδικών ΟΣΔΕ (απορρίπτονται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα διχτυών ή
μεβρανών σε τμήμα αγροτεμαχίου).
4. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός των συγκεκριμένων επί μέρους έργων
ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 € και επιμερίζεται ισόποσα (750.000 € για
τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού και 750.000 € για τοποθέτηση αντιβροχικής
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μεμβράνης). Με βάση την περιγραφή του επιλέξιμου κόστους στις αναφερόμενες
υποπαραγράφους, τα επιλέξιμα στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών θα ανέλθουν
για μεν την τοποθέτηση αντιχαλαζικών διχτυών στα 2.500 στρέμματα, για δε την
τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης στα 1.250 στρέμματα.
5. Ο ΕΛ.Γ.Α,
με σκοπό τη δικαιότερη κατανομή του αναφερόμενου
προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη:
α. πίνακα που εμφανίζει τον δείκτη επικινδυνότητας ανά ζημιογόνο
αίτιο και Περιφερειακή Ενότητα ως κλάσμα των καταβληθεισών
αποζημιώσεων για τα έτη 2011-2014 ανά αίτιο προς την
ασφαλιζόμενη αξία παραγωγής για το έτος 2015.
β. το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης με επιτραπέζια σταφύλια
ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνακόλουθα τη σημασία της
καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών στην οικονομία της ευρύτερης
περιοχής
συνέταξε τον Πίνακα 1 με τις επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες, που θα
επιχορηγηθούν για προστασία της καλλιέργειας ανά ζημιογόνο αίτιο.
6. Στην περίπτωση που οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις
υπερβαίνουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής, με βάση το Ε1 και το Ε3 (απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή
της αίτησης) της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (φορολογικό
έτος 2014):
-

Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα.
Στην περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική
επιλέξιμη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά
εισοδήματα.
- Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η συνολική επιλέξιμη έκταση, από τους
παραπάνω, έπεται ο παραγωγός με την καλύτερη σχέση ατομικού
γεωργικού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) προς το
ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα.
- Στην περίπτωση που διαμορφώνεται από την ανωτέρω παράγραφο ίδια
σχέση, προηγείται ο παραγωγός με το μικρότερο ατομικό αθροιστικά
εισόδημα.
Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων θα δημιουργηθεί Πίνακας
ανά αίτιο κατάταξης δικαιούχων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιτόπιος έλεγχος των
επιλέξιμων αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους αναφερόμενους πίνακες κατάταξης, από
τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. για έλεγχο των κριτηρίων α. και β. του
άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., για την
έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
7. Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης, βάσει των αναφερόμενων
παραγράφων, θα υποβληθούν, κατ’ εξαίρεση άπαξ και μέχρι τις 8-04-2016,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο Έντυπο αίτησης ένταξης, στο οποίο
αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
8. Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης να προσκομίσει Υ.Δ.
του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με τις
επισυναπτόμενες πρότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
9. Τα τιμολόγια αγοράς των επιλέξιμων υλικών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την
ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.
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10. Κατά την παραλαβή του μέσου επιχορήγησης από την τριμελή ομάδα παραλαβής
του ΕΛ.Γ.Α. θα πρέπει το μέσο να είναι απλωμένο ή δεμένο ανάλογα με το χρόνο
κατά τον οποίο γίνεται η παραλαβή στο επιλεγμένο αγροτεμάχιο.
11. Το ποσό των 20 ευρώ ανά φάκελο ως τέλη εκτίμησης επιτόπιου και διοικητικού
ελέγχου επιχορήγησης (Κεφάλαιο Τρίτο, Άρθρο 12 της υπ΄ αριθμ. 88/05-06-2014
Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.), αφορά μόνο τους αιτούντες που θα επιλεχθούν
μετά τον διοικητικό έλεγχο και υποχρεούνται να το καταβάλουν πριν από τον
επιτόπιο έλεγχο και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική
ειδοποίησή τους.
12. Ο αιτών, σε περίπτωση μη επιλογής του, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης σε
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία Απόφασης
ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ
ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ
ΔΙΧΤΥ
14.501
√
21.815
√
47.221
√
5.548
√
3.033
√
2.500

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ
√
√
√
√
1.250

ΙΙ. την τροποποίηση των παραγράφων 1β και 1γ του Άρθρου 9, με τίτλο «Ελάχιστη
έκταση κάλυψης», που αντικαθίστανται ως εξής:
β. Για εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεμιστήρα ισχύος 40 Hp,
κάλυψης είναι 19,9 στρ., με δυνατότητα συμπλήρωσης
αιτούντος, με την ένταξη έως δύο (2) ομόρων ιδιοκτησιών.
γ. Για εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεμιστήρα ισχύος 50 Hp,
κάλυψης είναι 22,5 στρ., με δυνατότητα συμπλήρωσης
αιτούντος, με την ένταξη έως δύο (2) ομόρων ιδιοκτησιών.

η ελάχιστη έκταση
των 19,9 στρ. του
η ελάχιστη έκταση
των 22,5 στρ. του

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 88/5-6-2014
Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και στις τροποποιητικές αυτής.

ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να επικυρώσει τα πρακτικά για την Απόφαση
αυτή.
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Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Δέσποινα Δεμελή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοφάνης Κουρεμπές

