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Γιατί ασφαλίζουμε 
τον αγροτικό τομέα 1 
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 Ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είναι βασικός πυλώνας της 
ελληνικής οικονομίας με μέγεθος περίπου 9 δισ ευρώ (4% του ΑΕΠ) και τροφοδοτεί 
σε μεγάλο βαθμό τις μεταποιητικές εταιρίες τροφίμων που αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 30% της βιομηχανίας της χώρας. 

 
 Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης εργασιών, δεδομένου ότι μόνο ο κρατικός 

φορέας αγροτικών ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και ελάχιστες άλλες ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρίες ασχολούνται συστηματικά με τον συγκεκριμένο τομέα.  
 

 Θα ενισχύσει την ανάπτυξη του δικτύου μας στην επαρχία με προϊόντα που θα 
έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την περιφέρεια.  

 
 Ο αγροτικός κόσμος βλέπει θετικά το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. 

 
 Έχουμε ήδη μεγάλο αριθμό αγροτών στο χαρτοφυλάκιό μας. 

 
 Ανήκουμε στον Όμιλο Achmea που έχει εμπειρία στις αγροτικές ασφάλειες.  

 
 

Γιατί να ασφαλίσουμε τον αγροτικό τομέα; 
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 Αγροτικές συνεταιρεστικές ρίζες (πάνω από 200 χρόνια). 

 
 Σημαντική παρουσία στην Ολλανδία. 
 
 Χρήση καινοτόμων μεθόδων στην εκτίμηση ζημιών για άμεση ανταπόκριση 

στις ανάγκες των αγροτών. 
 

 Ανάπτυξη αγροτικών ασφαλίσεων στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια με 
μεγάλη έμφαση τη διαχείριση κινδύνων. 
 

 Άνοιγμα και στον αγροτικό τομέα στη χώρα μας από το 2016. 
 
 
 
 

Όμιλος Achmea και αγροτικές ασφαλίσεις 
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2 Mεγέθη του αγροτικού 
τομέα στην Ελλάδα 
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Βασικά μεγέθη αγροτικού τομέα 
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 Μικρές μονάδες: 
Η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση στη χώρα μας είναι 58 στρέμματα όταν στην 
Ευρώπη είναι 150 στρέμματα.   Σχεδόν το 52% των εκμεταλλεύσεων είναι κάτω 
των 20 στρεμμάτων. 

 Στην Ελλάδα 13% του πληθυσμού ασχολείται με αγροτικές εργασίες ενώ στην ΕΕ 
είναι 5%. 

 Έχουμε 717.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2012) 

 Σχεδόν 55% των αγροτών είναι άνω των 55 ετών. 
 
 
 
 

   Εκατομμύρια € % του συνόλου 

Παραγωγή Γεωργικών Αγαθών 9.170 100,0 

Φυτική Παραγωγή 6.540 71,3 

Δημητριακά 814 8,9 

Βιομηχανικές καλλιέργειες 619 6,8 

Κτηνοτροφικά φυτά  487 5,3 

Λαχανικά και άλλα κηπευτικά προϊόντα 1.751 19,1 

Ζωική Παραγωγή 2.630 28,7 

Κτηνοτροφία: 1.320 14,4 

Ζωικά Προϊόντα: 1.310 14,3 
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10% ΚΡΗΤΗ 

Κατανομή Φυτικής Παραγωγής ανά περιφέρεια 

Κατανομή Φυτικής Παραγωγής ανα Περιφέρεια με βάση την Προστιθέμενη Αξία στο ΑΕΠ, 2012, (enterprisegreece.gov.gr) 8 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ-bH9j7_LAhXDApoKHaLbAbgQjRwIBw&url=http://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/geo-dioik-perifereies.html&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNHzjFZ6DVPFCrn5zqUkDyzZSjypTg&ust=1458008438908873


 Ικανοποιητικοί φυσικοί πόροι  
 
 Εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες 

 
 Χαμηλή ρύπανση συγκριτικά με άλλες χώρες 

 
 Δυνατότητα μεγάλης έκτασης και ποικιλίας παραγωγής 

 
 Αγροτικά προϊόντα που θεωρούνται υψηλής διατροφικής αξίας 

 

Δυνατά σημεία του αγροτικόυ τομέα  
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3 Οι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες 

10 



Βιολογικοί κίνδυνοι 

 Έντομα, ζιζάνια 

 ‘Αγρια ζώα 

 Ασθένειες φυτών 

 Ασθένειες ζωικού κεφαλαίου 

 Μολύνσεις 

Βασικοί κίνδυνοι 
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Οικονομικοί κίνδυνοι 
 Χαμηλή ζήτηση 

 Χαμηλές ή ασταθής τιμές (μεγάλες 
διακυμάνσεις) 

 Αδυναμία  πρόσβασης σε αγορές (ιδιαίτερα 
αγορές εξωτερικού) 

 Χαμηλή ποιότητα παραγωγής 

 Υψηλό κόστος παραγωγής 
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Πολιτικοί κίνδυνοι 

 Φορολογικές αλλαγές 

 Αλλαγές σε ασφαλιστικές εισφορές 

 Αλλαγές σε επιδοτήσεις 

Βασικοί κίνδυνοι 

Προσωπικοί κίνδυνοι 
 Επαφή με επικίνδυνα φυτοφάρμακα 
 Ατυχήματα και θανάτοι 
 Ασθένειες 
 Απομακρυσμένοι από υπηρεσίες υγείας 
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Πυρκαγιές 

 420.645 στρέμματα καλλιεργειών και γεωργικών 
εκτάσεων κάηκαν την πενταετία 2010-14. 

 Εκατοντάδες αγροτικά κτίρια έχουν υποστεί 
ζημιές  από πυρκαγιές την ίδια περίοδο. 

Βασικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 
 Παγετός 
 Πλημμύρες 
 Βροχές μεγάλης έντασης 
 Θυελλώδεις ανέμοι, ανεμοστρόβιλοι 
 Καύσωνας 
 Πολικό ψύχος 



http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/projected-change-in-annual-mean 

Projected changes are for 2071-2100, compared to 1971-2000, based on the average of a multi-model ensemble forced with the RCP8.5 high emissions scenario. All changes marked with a colour (i.e. not 

white) are statistically significant. Individual models from the EURO-CORDEX ensemble or high-resolution models for smaller regions may show different results.  14 

Κλιματική Αλλαγή: Η Ελλάδα ανεβάζει θερμοκρασία... 

 Θα δούμε αύξηση θερμοκρασιών στις επόμενες δεκαετίες έως 4 - 4,5  
βαθμούς Κελσίου και μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης κατά 20%-30%. 



 

 Μείωση υδάτων σε ποτάμια και λίμνες 

 Μείωση της βιοποικιλιότητας 

 Αύξηση πιθανοτήτων ερημοποίησης 

 Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών 

 Αύξηση θανάτων από καύσωνα 

 Εξάπλωση ασθενειών 

 Μείωση φυτικής παραγωγής 

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη χώρα μας 
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Διαχείριση Παραγωγής 
 Διασπορά καλλιεργειών 
 Διαχείριση υδάτινων πόρων (πότισμα ακριβείας)  
 Μέτρα πρόληψης (π.χ. δίχτυα χαλαζιού) 
 Συνεργασία με ειδικούς (γεωπόνους) 
 Soil management, crop rotation  κλπ. 

Ενδεικτικά εργαλεία διαχείρισης αγροτικών κινδύνων 
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Οικονομική Διαχείριση 
 Οικονομίες κλίμακος 

(συνεταιριστική γεωργία) 
 Συμβολαιακή Γεωργία 
 Συμβολαιακή Τραπεζική 
 Ασφάλιση 

 

Σημαντικός ο ρόλος των Γεωπόνων, Λογιστών και Ασφαλιστικών Συμβούλων 
 

Ο αγρότης χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία  και καθοδήγηση για να 
μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά τόσους κινδύνους.  



Αγροτικές Ασφαλίσεις 
INTERAMERICAN 4 
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 Για εμάς ο όρος «αγροτική ασφάλιση» αναφέρεται στο σύνολο των 
ασφαλιστικών αναγκών  του αγρότη ή μιας αγροτικής μονάδας: 

 
• Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων Θερμοκηπίων 
• Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων 
• Ασφάλιση Μηχανημάτων  

• Υπαίθρια  
• Παραγωγής - Συσκευασίας 

• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
• Εργοδότη  
• Προϊόντος 

• Ασφάλιση Μεταφορών   
• Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής  

• Υπαίθρια  
• Εντός θερμοκηπίου 

 
 Σταδιακά θα καλύπτουμε όλο και περισσότερες ανάγκες όπως ασφάλιση 

ζωικού κεφαλαίου.  
 

 Οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας , σαφώς  προσφέρουν λύση για τους 
προσωπικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. 

Αγροτικές ασφαλίσεις Interamerican 
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Πολυπρόταση Ασφάλισης 
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 Έως 4 κτίρια μπορούν να ασφαλιστούν στην Αίτηση Ασφάλισης Αγροτικής 
Μονάδας 

 

 Ασφαλίζονται  κατοικίες, κτιριακές  εγκαταστάσεις, αποθήκες, υπόστεγα, 
περιεχόμενο και εμπορεύματα 

 

  Aσφαλίζουμε γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια 
 

 Μεγάλο εύρος καλύψεων με δυνατότητα κάλυψης και σεισμού  
 

 Η αίτηση αποστέλλεται στο  agrinfo@interamerican.gr 

 

 Αποστέλλεται προσφορά, μετά από  το underwriting 

Ασφάλιση αγροτικών  κτιρίων 
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 Κατοικίες 

 Σιλό/σιταποθήκες 

 Θερμοκήπια 

 Αποθήκες 

 Στέγαστρα  

 Ψυκτικοί  θάλαμοι 

 Στάβλοι 

 Χοιροστάσια 

 Πτηνοτροφικές 
μονάδες 

 Συσκευαστήρια 

 Πατητήρια 

 Ελαιοτριβεία 

 Μύλοι 

Ενδεικτικά αγροτικά κτίρια 



Παρεχόμενες καλύψεις για κτίρια 
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Ενδεικτικές ζημιές σε αγροτικά κτίρια 

1.890  

αγροτικά κτίρια  

κάηκαν την 5ετία  

2010-2014 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_6-HksXKAhVM1xoKHdvCDnwQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/video/clip-11450159-stock-footage-building-burning-in-the-middle-of-nowhere-wide-shot-of-big-field-and-a-building-in-fire-with-a-lot.html&bvm=bv.112454388,d.bGg&psig=AFQjCNF8WUTxFEEef5YB624VD-vi0eoWbQ&ust=1453817367298464


Ενδεικτικές ζημιές σε αγροτικά κτίρια 
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Τα σιλό διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο εκρήξεων 



 Για να ασφαλιστούν τα θερμοκήπια θα πρέπει να τηρούν τις ειδικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι κατασκευής θερμοκηπίων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα θερμοκήπια  συνήθως καλύπτονται από πλαστικό ή γυαλί και έχουν 
μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό. 
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Εγκαταστάσεις  θερμοκηπίων 

Τοξωτό Τροποποιημένο Τοξωτό 

Αμφίρρικτο Χωρικό (δεν ασφαλίζεται) 



 Συστήματα Αερισμού 

 Συστήματα Ψύξης 

 Συστήματα Θέρμανσης 

 Συστήματα Φωτισμού 

 Συστήματα  Άρδευσης - Λίπανσης 

 Ειδικός εξοπλισμός (π.χ. υποστρώματα υδροπονίας) 
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Ενδεικτικός εξοπλισμός θερμοκηπίων 



Η ασφάλιση φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου καλύπτει τους εξής κινδύνους: 
 

 Καιρικά φαινόμενα (Χαλάζι, Χιόνι, Παγετός, Θύελλα, Κεραυνός ) 

 Πλημμύρα 

 Καπνός η και θερμότητα  

 Διάβρωση θεμελίων λόγω πλημμύρας 

 Καύσωνας / Ηλιακή ακτινοβολία  

 Φωτιά από βραχυκύκλωμα, δάσος, έκρηξη λέβητα 

 Διαρροή, θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, 
αποχέτευσης  

 Σεισμός 

 Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού 

 Προϋπόθεση να έχει ασφαλιστεί και το θερμοκήπιο ως κτίριο. 

 Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ. 

 Η φυτική παραγωγή του θερμοκηπίου ασφαλίζεται ως  περιεχόμενο. 

 Η αποζημίωση εκτιμάται από την INTERAMERICAN. 
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Ασφάλιση φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου 

ΝΕΑ 
ΚΑΛΥΨΗ  



28 

Ενδεικτικές ζημιές σε θερμοκήπια 
 

 Χιόνι, φωτιά, βροχόπτωση και ανέμοι μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντικές ζημιές στα θερμοκήπια και την παραγωγή. 



Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων:  

  Ελκυστήρες (τρακτέρ) 
  Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές 
  Καπνοσυλλεκτικές μηχανές 
  Θεριζοαλωνιστικές μηχανές 
  Τοματοσυλλεκτικές μηχανές 

 
Στην απογραφή του 2010 δηλώθηκαν  σχεδόν 1.350.000 γεωργικά μηχανήματα 
από τα οποία 257.000 ήταν τρακτέρ. 
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Ασφάλιση μηχανημάτων υπαίθρου 

 Τευτλοεξαγωγείς 
 Χορτοκοπτικά μηχανήματα 
 Μηχανήματα εγκαταστάσεων 
 Ψεκαστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα 
 Τετράτροχα βοηθητικά μηχανήματα 

Αφορά ζημιές στα ίδια τα αγροτικά μηχανήματα τα οποία λειτουργούν στην 
ύπαιθρο και οφείλονται σε αιτίες όπως: 

 λάθη χειρισμού 
 αδεξιότητα ή απροσεξία 
 πυρκαγιά  
 φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός) 
 κακόβουλη ενέργεια τρίτων 
 κλοπή 

Η Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

έχει δημιουργήσει αρχείο εγκεκριμένων τύπων αυτοκινούμενων γεωργικών μηχανημάτων.  
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«Επιδημία» κλοπών γεωργικών μηχανήματων 



Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας  για 
οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο 
μηχάνημα, και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: 

 αδεξιότητα 
 αμέλεια χειριστή  
 απροσεξία χειριστή 
 πλημμύρα 
 σεισμό κ.λπ.  
 

 Υπάρχει η δυνατότητα  
   επέκτασης της κάλυψης   
   για απώλεια κερδών λόγω  
   μηχανικής βλάβης. 
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Μηχανήματα Παραγωγής-Συσκευασίας 



 Παρέχονται όλα τα πακέτα  της 
εταιρίας. 

 

 Ασφαλίζονται ΙΧ,  δίκυκλα, 
φορτηγά,  τρακτέρ. 

 

 Συμπληρώνεται η ίδια αίτηση για 
το σύνολο των οχημάτων. 
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Καλύψεις οχημάτων 
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Απολογισμός τροχαίων ατυχημάτων 

με αγροτικά οχήματα 2007-2013 

 183 Νεκροί  

 401  Τραυματίες 

Τροχαία ατυχήματα αγροτικών οχημάτων 



Όρια  Αστικής Ευθύνης  και  Α.Ε Προϊόντος 

Όρια Ευθύνης  Εργοδότη  (λειτουργεί ως υποόριο) 

  Πλάνο Α Πλάνο Β  Πλάνο Γ 
Σωματικές βλάβες ενός ατόμου 150.000 250.000 500.000 

Υλικές Ζημιές 150.000 250.000 500.000 
Ομαδικό Ατύχημα (σύνολο Σ.Β και Υ.Ζ) 300.000 500.000 1.000.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης   600.000 1.000.000 1.500.000 

  Πλάνο Α Πλάνο Β  Πλάνο Γ 
Σωματικές βλάβες ενός ατόμου 75.000 125.000 250.000 
Ομαδικό Ατύχημα 150.000 250.000 500.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης 300.000 500.000 750.000 
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Αστική ευθύνη  

• Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία των  αγροτικών 
εγκαταστάσεων 

• Επίσης καλύπτεται η αστική ευθύνη προϊόντος έναντι τρίτων,  για ζημιές που 
προκληθούν σε τρίτους από την ελαττωματικότητα του προϊόντος. 

 

 

• Καλύπτεται η ευθύνη του εργοδότη για τις υποχρεώσεις του πέραν του 
ασφαλιστικού ταμείου σε περίπτωση ατυχήματος.  



 Προσφέρεται για την κάλυψη  ζημιών κατά τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων.   

 Ετήσιο συμβόλαιο BLOCK POLICY. 

 Καλύπτουμε όλο τον κόσμο εκτός ΗΠΑ και Καναδά. 

 

       Βασική Κάλυψη  

 INSTITUTE CARGO CLAUSES  
 (Α) CL. 252, 1.1.82  
 (B) CL. 253, 1.1.82  
 (C) CL. 254, 1.1.82   

 
       Κατεψυγμένα Φορτία    

 INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A) CL. 263, 1.1.86  
 INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A) CL. 323, 1.1.86  

  
        Συμπληρωματικές Καλύψεις  

 INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) CL. 256, 1.1.86  
 INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) CL. 255, 1.1.82 (δεν εφαρμόζεται στις χερσαίες μεταφορές) 
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Καλύψεις ασφάλισης μεταφορών 
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Καλύψεις παραγωγής 

Φάση Α 

 

 
 Ασφάλιση Υπαίθριας 

Φυτικής Παραγωγής για 
αγρότες Συμβολαιακής 
Γεωργίας 
 
 

 Ασφάλιση Φυτικής 
Παραγωγής Θερμοκηπίου 
για όλα τα θερμοκήπια 

 

Φάση Β 

 

 
 Επέκταση της Ασφάλισης 

Υπαίθριας Φυτικής 
Παραγωγής σε αγρότες που 
συνεργάζονται με 
συνεταιρισμούς 
 

 Ασφάλιση Ζωικού 
Κεφαλαίου 
 

 Εξετάζουμε ασφάλιση 
φυτικού κεφαλαίου 



Η ασφάλιση της υπαίθριας 
φυτικής παραγωγής 5 
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Ασφάλιση φυτικής παραγωγής ανά τον κόσμο 

Πηγή: World Bank, 2011 

Η ασφάλιση φυτικής παραγωγής ξεπερνά το 26 δισ. $ ασφάλιστρα    



Πηγή; European Commission, Agricultural insurance schemes, Final report,  12/2006, Modified 2/2008,  
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Δημόσιο Σύστημα (ΕΛΓΑ) 
Ιδιωτικό Σύστημα (με ή χωρίς επιδοτήσεις) 

Συστήματα ασφάλισης φυτικής παραγωγής στην Ευρώπη  
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Ζημιά  
Αγρότη 

Αποζημίωση 
INTERAMERICAN 

Αποζημίωση 
ΕΛΓΑ 

Συμπληρωματική ασφάλιση 

H ασφάλιση που παρέχει η INTERAMERICAN για την υπαίθρια φυτική 
παραγωγή λειτουργεί  συμπληρωματικά του ΕΛΓΑ 
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ΕΛΓΑ 

 Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) αποτελεί τον 
κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην 
Ελλάδα 
 

 Σήμερα ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με βάση το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160)  
 

 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» 
 

 Ο ΕΛΓΑ εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
 



XΑΛΑΖΙ  ΠΑΓΕΤΟΣ 
 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
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ΕΛΓΑ: Μέτρα και προγράμματα ενεργητικής προστασίας  

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ 
ΧΑΛΑΖΟΦΟΡΩΝ ΝΕΦΩΝ 

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ ΔΙΧΤΥ 

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ 
ΚΑΝΟΝΙΑ ΗΧΟΒΟΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ  

ΕΝΑΕΡΙΑ 
ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΓΕΙΑ  
ΜΕΣΑ 



1. Ασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής 
Η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων: 

 Η φυτική παραγωγή αποζημιώνεται για ζημιές που προκαλούνται από 
φυσικούς κινδύνους  και άγρια ζώα. 

 Το ζωικό κεφάλαιο καλύπτεται για φυσικούς κινδύνους καια συγκεκριμένες 
ασθένειες και παθήσεις. 

 
2. Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις 
Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, μετά από έγκριση από την Ε.Ε. για ζημιές στο 
φυτικό και πάγιο κεφάλαιο Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις (ΚΟΕ). Ο ΕΛ.Γ.Α ανά έτος, 
υλοποιεί δύο προγράμματα ΚΟΕ: 

 Ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας  από θεομηνίες 
και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

 Ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας από πυρκαγιές.  
 

3. Προγράμματα πρόληψης και προστασίας 
Η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας.  
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Δραστηριότητες του ΕΛΓΑ 



 

 

Η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική 
Όλοι όσοι ασκούν αγροτική δραστηριότητα  πρέπει να δηλώσουν κάθε 
χρόνο το σύνολο των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων & το σύνολο των 
ζώων που εκτρέφουν (Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής). 

 
 
 

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση έχουν... 

 Πτηνοτροφικές & χοιροτροφικές επιχειρήσεις. 

 Εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων.  

 Φυτώρια & δασικά είδη.  

 Θερμοκήπια: Προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης προϊόντα φυτικής 
προέλευσης που παράγονται σε «ελεγχόμενο - περιβάλλον». 

44 

ΕΛΓΑ: Υποχρεωτική ασφάλιση  
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 Με την υποβολή της Δήλωσης Κ/Ε ο 
παραγωγός ενημερώνεται για το ύψος της 
εισφοράς που του αναλογεί και το ύψος της 
αποζημίωσης που μπορεί να προσδοκά. 
 

 Η ασφαλιστική εισφορά που αναλογεί στον 
κάθε παραγωγό υπολογίζεται σαν % της 
Ασφαλιζόμενης  Αξίας της παραγωγής του. 

 
 Πολλοί αγρότες συμπληρώνουν τη δήλωση 

με τη βοήθεια  γεωπόνων, συνεταιρισμών, 
γραφεία ΓΑΙΑ κ.λπ. 

 

Δήλωση καλλιέργειας 



Ο ΕΛΓΑ καλύπτει την φυτική παραγωγή για τους εξής κινδύνους: 
 

 παγετός 

 χαλάζι 

 ανεμοθύελλα 

 πλημμύρα 

 καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία 

 χιόνι 

 υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις 

 κίνδυνοι από τη θάλασσα 

 άγρια ζώα (αρκούδα, αγριογούρουνα, άγρια κουνέλια Λήμνου) 
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ΕΛΓΑ: Ασφαλιστικές καλύψεις φυτικής παραγωγής 



Υπολογισμός Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράδειγμα: 
 
Καλλιέργεια: Βαμβάκι 
Στρεμματική απόδοση : 300 κιλά ανά στρέμμα 
Τιμή: €0,43 ανά κιλό 
Έκταση αγρότη: 50 στρέμματα 
 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο = 300 Χ 0,43 Χ 50 = €6.450 
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ΕΛΓΑ: Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο φυτικής παραγωγής 

Καλλιεργούμενη  
Έκταση  
του αγρότη 
(στρέμματα) 
 

Μέση απόδοση που 
έχει ένα στρέμμα  
για τη συγκεκριμένη 
καλλιέργεια και  
νομό (σε κιλά/στρέμμα) 

Χ Μέση τιμή 
προϊόντος την 
τελευταία 5ετία 
(Ευρώ/κιλό) 
 

Χ 
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ΕΛΓΑ: Ασφάλιστρα 

Τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβάλλει ο αγρότης υπολογίζονται επί της 
Ασφαλιζόμενης Αξίας .   
 
Τα rates είναι ως εξής: 

 4% της συνολικής αξίας της φυτικής παραγωγής (για υπαίθριες καλλιέργειες) 

 1,5% για καλλιέργεια ελιάς 

 0,5% για καλλιέργειες σε θερμοκήπια 

 

Παραδείγματα υπολογισμού ασφαλίστρου ΕΛΓΑ 

 

Αγρότης με παραγωγή μηδικής αξίας €10.000 θα καταβάλει:  €10.000 X 4% = €400 

 
 
 
 Αγρότης με παραγωγή ελιών αξίας €10.000 θα καταβάλει:  €10.000 X 1,5% = €150 



Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που 
αποδεδειγμένα προκαλούνται από τους καλυπτόμενους ασφαλιστικά κινδύνους στη 
φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο. 

 

 
 Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές της φυτικής 
παραγωγής, όταν: 

 δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση 
Καλλιέργειας/Εκτροφής 

  δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά 

 δεν έχουν εξοφληθεί οι εισφορές προηγούμενων ετών 
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ΕΛΓΑ: Προϋποθέσεις αποζημίωσης 



 Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή μπορούν 
να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση 
Καλλιέργειας/Εκτροφής και μόνο για συγκεκριμένα αγροτεμάχια που έχουν 
δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής. 
 

 Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει 
από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να 
υποβάλει τη δήλωση ζημιάς. 

 
• Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που 

έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο 
αίτιο, είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, 
τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν. 
 

• Ο ΕΛΓΑ εκδίδει πόρισμα με το ποσοστό της ζημιάς που αποδέχεται. 
 

• Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν 
συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης. 
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ΕΛΓΑ: Διαδικασίες αποζημίωσης 
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ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις Φυτικής Παραγωγής ανά κίνδυνο 2013  



 Αποζημιώσεις καταβάλλονται όταν η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%  

 

 Το ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους 
ασφαλισμένους  ορίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
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ΕΛΓΑ: Υπολογισμός αποζημίωσης ΕΛΓΑ 

Ποσό αποζημίωσης ΕΛΓΑ = 

Ασφαλιζόμενη Αξία (Ποσοστό Ζημιάς -15%) Ο,88 Χ Χ 
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Παράδειγμα αποζημίωσης ΕΛΓΑ 

Ασφαλιζόμενη Αξία (Ποσοστό Ζημιάς -15%) 
Χ 

Ο,88 Χ Χ 

Ασφαλιζόμενη Αξία = €10.000 
Ποσοστό Ζημιάς = 30% 

Ζημιά = €30% Χ €10.000 = €3.000 

Ποσό Αποζημίωσης ΕΛΓΑ  

=  €10.000        Χ   (30%-15%)          Χ   0,88  =  €1.320 
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ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις σε σχέση με ζημιές 

Ζημιά 21%  
της  αξίας παραγωγής 

Ζημιά 40%  
της  αξίας παραγωγής 

Ζημιά 80%  
της  αξίας παραγωγής 

Ζημιά  

€2.100 

Αποζημίωση 

ΕΛΓΑ  

€528 

Ζημιά  

€4.000 

Αποζημίωση 

ΕΛΓΑ  

€2.200 

Ζημιά  

€8.000 

Αποζημίωση 

ΕΛΓΑ  

€5.720 

Αποζημιώνεται περίπου  
το 1/4  της ζημιάς 

Αποζημιώνεται λίγο πάνω 
από τη μισή ζημιά 

Αποζημιώνεται περίπου 
το 70% της ζημιάς 

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο = €10.000 
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ΕΛΓΑ: Καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις 



Το πρόγραμμα ασφάλισης φυτικής παραγωγής υπαίθριων καλλιεργειών καλύπτει 
όλους τους κιδύνους που καλύπτει ο ΕΛΓΑ αφού λειτουργεί συμπληρωματικά 
προσφέροντας ένα επιπλέον ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς σε αυτό που 
δίνει ο ΕΛΓΑ ενώ καλύπτονται 2 επιπλέον κίνδυνοι 
Συγκεκριμένα: 

 
 παγετός 
 χαλάζι 
 ανεμοθύελλα 
 πλημμύρα 
 καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία 
 χιόνι 
 υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις 
 κίνδυνοι από τη θάλασσα 

 
+        φωτιά (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη) 
 
+        κατολίσθηση από σεισμό (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη) 
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Ασφάλιση υπαίθριας φυτικής παραγωγής 

ΝΕΑ 
ΚΑΛΥΨΗ  



Το κόστος ασφάλισης ορίζεται από το είδος καλλιέργειας. 
Συγκεκριμένα: 

 
 0,5% για ελιές  

 
 2,25% για κηπευτικά και λαχανικά 

 
 2,75% για φρούτα και δενρώδη καλλιέργειες 

 
 2,5% για σιτηρά και λοιπές καλλιέργειες 

 
 
 

Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ΕΛΓΑ. 

57 

Κόστος ασφάλισης 



 Για υπαίθριες καλλιέργειες καλύπτεται  η φυτική παραγωγή 
συμπληρωματικά του ΕΛΓΑ και ο αγρότης πρέπει να έχει ασφαλιστεί στον 
ΕΛΓΑ. 
 

 H αποζημίωση βασίζεται στο πόρισμα του ΕΛΓΑ και καταβάλουμε το 90% της 
ζημιάς που δεν κάλυψε ο ΕΛΓΑ. Συγκεριμένα: 

 

Αποζημίωση Υπαίθριας Φυτική Παραγωγής INTERAMERICAN= 
    ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Χ (%ΖΗΜΙΑΣ - % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΛΓΑ) Χ 90% 

 
 
 Αρχικά ο αγρότης θα πρέπει να έχει συνάψει συμβόλαιο πώλησης των 

προϊόντων του (Συμβολαιακή Γεωργία) είτε με εταιρία τροφίμων, μέσω 
συνεταιρισμού κ.λπ. Σε 2η φάση θα επεκταθούμε σε περισσότερες αγορές. 
 

 Επίσης απαιτείται 2η ασφαλιστική κάλυψη εκτός της φυτικής παραγωγής  
       π.χ. κτιρίου, οχήματος ή μηχανημάτων. 

 

 Το πρόγραμμα ουσιαστικά προστατεύει τα κέρδη του αγρότη. 
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Ασφάλιση υπαίθριας φυτικής παραγωγής 
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Παράδειγμα αποζημίωσης: Μικρή Ζημιά 21% 

Ζημιά 21% της  αξίας παραγωγής 

Ζημιά  

€2.100 

Αποζημίωση 

ΕΛΓΑ  

€528 

Αποζημίωση  

INTERAMERICAN 

= 90% της διαφοράς 

= 90% X €1.572 

= €1.414 

Διαφορά  

ΕΛΓΑ  

= €2.100 - €528  

= €1.572 

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο = €10.000 

Συνολική αποζημίωση ΕΛΓΑ + Interamerican = €528+ € 1.414 = €1.942  
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Παράδειγμα αποζημίωσης: Μεσαίας  Ζημιάς 40% 

Ζημιά 40% της  αξίας παραγωγής 

Αποζημίωση 

INTERAMERICAN 

= 90% της διαφοράς 

= 90% Χ €1.800 

= €1.620 

Διαφορά 

αποζημίωσης  

ΕΛΓΑ με Ζημιά  

= €4.000 - €2.200 

= €1.800 

Ζημιά  

€4.000 

Αποζημίωση 

ΕΛΓΑ  

€2.200 

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο = €10.000 

Συνολική αποζημίωση ΕΛΓΑ + Interamerican = €2.200+ € 1.620 = €3.820  
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Ζημιά 80% της  αξίας παραγωγής 

Ζημιά  

€8.000 

Αποζημίωση 

ΕΛΓΑ  

€5.720 

Αποζημίωση 

INTERAMERICAN 

= 90% της διαφοράς 

= 90% Χ €2.280 

= €2.052 

Διαφορά 

αποζημίωσης  

ΕΛΓΑ με Ζημιά  

= €8.000 - €5.720 

= €2.280 

Παράδειγμα αποζημίωσης: Μεγάλη Ζημιά 80% 

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο = €10.000 

Συνολική αποζημίωση ΕΛΓΑ + Interamerican = €5.720+ € 2.052 = €7.772  



Διαδικασίες  
Αγροτικής Ασφάλισης 6 
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Διαδικασία προσφοράς 

1. Calculator  Ενδεικτικής Τιμολόγησης 
•  για να έχετε άμεσα μιαν ένδειξη του κόστους 
 
2. Underwriting 
• Εκτίμηση κινδύνου 
• Πραγματογνωμοσύνη εάν απαιτείται 
• Τελική Τιμολόγηση 
 

3. Τελική Προσφορά 
• Προετοιμασία από κεντρικά 
• All-In-one προσφορά 
• Εκπτώσεις λόγω ύψους ασφαλίστρων 
 

 
 
 



• Για την κάλυψη της υπαίθριας φυτικής παραγωγής  είναι απαραίτητο: 
– να  επισυνάπτεται  αντίγραφο της  δήλωσης καλλιέργειας του ΕΛΓΑ 
– να ασφαλίζεται επιπλέον κάποιο κτίριο, όχημα ή μηχάνημα. 

 
• Τα ασφάλιστρα της υπαίθριας φυτικής παραγωγής εξοφλούνται με εφάπαξ  

καταβολή 
 

• Η διάρκεια ασφάλισης είναι ετήσια για όλες τις καλύψεις εκτός των 
οχημάτων, τα οποία μπορούν να έχουν εξάμηνη διάρκεια. 
 

• Τα τρακτέρ μπορούν να καλυφθούν ως οχήματα  για την αστική ευθύνη από 
τον κλάδο αυτοκινήτου, ενώ για λάθη χειρισμού κλοπή κλπ, καλύπτονται ως 
μηχανήματα υπαίθρου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. 
 

• Η αστική ευθύνη προϊόντος δίνεται μετά από εξέταση του αιτήματος και 
αφορά προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία (π.χ. συσκευασμένα)  
 

• Στις περιπτώσεις που θέλουμε  να εντάξουμε στο  χαρτοφυλάκιο αγροτικών 
ασφαλίσεων, εν ισχύ συμβόλαιο, με σκοπό να προσθέσουμε καλύψεις, είναι 
απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης αγροτικών ασφαλίσεων. 
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Αγροτικές ασφαλίσεις: σημεία προσοχής 
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Καλές  

Πωλήσεις 


