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Αθήνα, 09 / 04 / 2020 
  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μαυρουδή Βορίδη 

Θέμα: «Ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ και εκπροσώπηση αγροτών στο Δ.Σ. του 

φορέα». 

 

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, από το 1988 που ιδρύθηκε μέχρι 

και σήμερα, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής.  

Ο ΕΛ.Γ.Α. είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας, υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου 

Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο, αποτελώντας τον βασικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας.  

Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, «σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι 

η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 

η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η 

οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην 

ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την 

κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων» . 

Ο ΕΛΓΑ ως αμιγώς ανταποδοτικός οργανισμός, βασίζεται αποκλειστικά στα χρήματα 

που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.  

Βάσει του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΓΑ, προβλέπεται ετήσια 

επιχορήγηση του Οργανισμού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΛΓΑ, της οποίας 

το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των 

πραγματοποιηθέντων ετήσιων ειδικών ασφαλιστικών εισφορών (Άρθρο 7 του Ν3877/2010, 

ΥΑ 136/14062/2013). 
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Παρόλα αυτά, από το 2011 δεν έχει αποδοθεί κρατική επιχορήγηση για το σκοπό 

αυτό, με αποτέλεσμα, περίπου 20-25 εκατομμύρια να δαπανώνται ετησίως για την κάλυψη 

των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού αντί για αποζημιώσεις.  

Σε μια εποχή που ο πρωτογενής τομέας πλήττεται ποικιλοτρόπως, τόσο από τα 

καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικές αλλαγής, όσο και από την πρόσφατη 

υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, αυτοί οι χρηματικοί πόροι 

είναι άκρως απαραίτητοι.  

Αν αναλογισθεί κανείς, δε, ότι στα 35.928.000 € υπολογίζεται το 20% των 

προβλεπόμενων εισφορών του ΕΛΓΑ, ύψους 179.640.000 € για το 2020, στα 22.000.000 € 

ανήλθε ένα μεγάλο τμήμα των αποζημιώσεων του 2019, το οποίο καταβλήθηκε πρόσφατα 

σε πληγέντες, από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, παραγωγούς, και πως στα 

13.600.000€ ανήλθε το 65% των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των 

αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου για το 2019, γίνεται εύκολα αντιληπτή, η επιτακτική 

ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ. Πόσο μάλλον, όταν ήδη το προβλέπει η 

κείμενη νομοθεσία.  

Επιπρόσθετα, από την έναρξη λειτουργίας του με το Άρθρο 7 του Νόμου 1790/1988, 

και παρά τις διαδοχικές αλλαγές της νομοθεσίας που μεσολάβησαν (Ν204/1992, 

Ν2945/2001, Ν3147/2003, Ν3399/2005, Ν3698/2008) αναφορικά με τη σύνθεσή του, στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ εκπροσωπούνταν διαχρονικά, ο αγροτικός κόσμος της χώρας 

μέσα από τους συλλογικούς του φορείς.  

Το 2017, η απελθούσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το Νόμο 4492/2017, κατήργησε 

την εκπροσώπηση των αγροτικών συνεταιρισμών που μέχρι τότε γινόταν με δύο μέλη στο 

πρώην 9-μελές Δ.Σ., το οποίο έγινε 7-μελές. 

 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός, 

 

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων του ΕΛΓΑ, μέσω ετήσιας επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό 

του ΥΠΑΑΤ, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία;  
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2. Εντάσσεται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 

επαναφορά του δικαιώματος εκπροσώπησης των αγροτικών ενώσεων, με ένα (1) ή 

περισσότερα τακτικά μέλη, στο Διοικητικό Συμβουλίου του ΕΛΓΑ; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Θεμιστοκλής Αθ. Χειμάρας 
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