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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας  στην δικαιοδοσία του οποίου
είναι και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Ηλείας από τις πυρκαγιές  που σημειώθηκαν μεταξύ 4-8
Αυγούστου  2021  στην  ευρύτερη  περιοχή   (Δήμοι  Πύργου  και  Αρχαίας  Ολυμπίας  )  ζημιές
προξενήθηκαν σε  γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις . 

Ειδικότερα   και  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  Υποκαταστήματος  ΕΛ.Γ.Α.  Πάτρας   ζημιές
προξενήθηκαν   σε φυτικό κεφάλαιο ελαιόδεντρα (375.000 δέντρα), λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
(10.000  δέντρα),  αμπελοειδή  (420  στρέμματα)  και  καλλιέργειες  ετήσιες  και  πολυετής  (780
στρέμματα)  780    πάγιο  κεφάλαιο  (  αποθήκες,  σταβλικές  εγκαταστάσεις  κ.λ.π.)  αφορούν  452
περιπτώσεις  και αποθηκευμένα προϊόντα αφορούν 78 περιπτώσεις..

Για τις ζημιές αυτές διενεργήθηκαν άμεσα επισημάνσεις, και υποβάλλονται  αρχικές αιτήσεις ζημιάς
από  του  παραγωγούς.  Οι  καταγραφές  για  τις  ανωτέρω  ζημιές  (παγίου  κεφαλαίου  και
αποθηκευμένων προϊόντων  θα ξεκινήσουν μετά την υποβολή των δηλώσεων , ενώ για το φυτικό
κεφάλαιο .κυρίως  για τα ελαιόδεντρα  οι καταγραφές θα πραγματοποιηθούν με την αναβλάστηση
των δέντρων σύμφωνα με την γεωπονική επιστήμη.   Για τις παραπάνω ζημιές έγιναν 35 αναγγελίες
και  αυτή  την  περίοδο  βρισκόμαστε  στην  υποβολή  των  αιτήσεων  και  ήδη  έχουν  δοθεί   και
παρατάσεις για την διευκόλυνση των παραγωγών. 

2.Υπενθυμίζεται ότι  ο ΕΛ.Γ.Α. με ευαισθησία και υπευθυνότητα στον τομέα των αρμοδιοτήτων του
(ασφάλιση  φυτικής  παραγωγής,  ζωικού  κεφαλαίου  και  Κρατικές  Οικονομικές  Ενισχύσεις),
προχώρησε σε μια σειρά μέτρων  για τους πυρόπληκτους παραγωγούς  τα οποία αποφάσισε σε
συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να διευκολυνθούν
στις υποβολές δηλώσεων, αμέσως μετά τις αναγγελίες ζημιάς. Η υποβολή δηλώσεων ζημίας  στο
ζωικό κεφάλαιο  έγινε   ατελώς,  κατά παρέκκλιση διήρκησε τουλάχιστον μια εβδομάδα (  σημ.  η
υποβολή  από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.  είναι  μέχρι  2 ημέρες)  και  τα αντιστοιχούντα τέλη θα
παρακρατηθούν  κατά την εκκαθάριση της ζημίας. Οι ζημιές αυτές καλύπτονται από τον Κανονισμό
Ασφάλισης  Ζωικού  Κεφαλαίου  του  ΕΛ.Γ.Α.  και  ήδη  διενεργήθηκαν  εξατομικευμένες
πραγματογνωμοσύνες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και θα υπάρξει μέριμνα για την
άμεση καταβολή των αποζημιώσεων.
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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα  που σημειώθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες 
κ.λ.π.)  σε  διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις 
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),   στην ευρύτερη περιοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες  επισημάνσεις από τις 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται  δηλώσεις για τις τελευταίες 
αναγγελίες . 
 
 Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα  
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 
 
Επίσης από τα προαναφερόμενα αίτια ζημιές στη ανωτέρω περιοχή  είχαμε σε  πάγιο 
κεφάλαιο, ( αποθήκες, μαντριά,  υποστυλώσεις ακτινιδίων και αμπελιών  ) και 
αποθηκευμένα προϊόντα  . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών  έχει σχεδόν  
ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.  
 
Έπειτα οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί 
ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν 
σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το 
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. 
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Οι ζημιές στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο και στα αποθηκευμένα προϊόντα θα υποβάλλονται στους
αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στην  υποβολή  του  πάγιου  κεφαλαίου  και  των  αποθηκευμένων  προϊόντων,  προκειμένου  να
διενεργηθούν άμεσα οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Δόθηκε ικανός χρόνος για την υποβολή των
δηλώσεων .

Επιπρόσθετα δόθηκε η δυνατότητα στους πυρόπληκτους παραγωγούς μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (arogi  .  gov  .  gr  ),  που  είναι  ήδη διαθέσιμη από της 18ης Αυγούστου, να υποβάλλουν
ηλεκτρονική δήλωση για τις  αναφερόμενες ζημίες και ότι άλλο έχει να κάνει με καταστροφή ή ζημιά
από τις πυρκαγιές προκειμένου να εκταμιευτεί άμεσα προκαταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών
μέσω του Ταμείου Κρατικής Αρωγής.Για την κάλυψη των επιπρόσθετων αυτών αναγκών ο ΕΛ.Γ.Α.
προχώρησε  άμεσα  σε  πρόσληψη  πρόσθετου  γεωτεχνικού  προσωπικού  προκειμένου  να
ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του έναντι των παραγωγών της χώρας.

Επιπλέον,  είναι  σημαντικό  ότι  μετά  την  εμπειρία  της  διαχείρισης  των  ζημιών  του  Μεσογειακού
Κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ", το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠ.Α.Α.Τ) και ο ΕΛΓΑ σε στενή συνεργασία διαμόρφωσαν το ψηφισθέν νομοσχέδιο (ν.4797/2021)
με  τίτλο  "ΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΡΩΓΗ  ΠΡΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ", και μέσω του οποίο διαλαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε
με ταχύτατες διαδικασίες οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται άμεσα στου δικαιούχους αγρότες και
κτηνοτρόφους.  

Κατόπιν  τούτου  με  την  ΠΝΠ  που  κατέθεσε  η  πολιτεία  (ΦΕΚ  ΤΕΥΧΟΣ  Α΄/143/13-82021)
καθορίζονται  τα  μέτρα  στήριξης  για  της  πυρκαγιές  στην  επικράτεια  στις  οποίες  εκδηλώθηκαν
πυρκαγιές  από  τις  27  Ιουλίου  2021  έως  την  δημοσίευση  της  παρούσας  ,  και  για  τις  οποίες
εκδίδονται  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας  για  την  κήρυξη  τους   σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

3.Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει μέριμνα άμεσης κρατικής αρωγής ανάλογα με τις ζημιές που
έχουν προξενηθεί στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών (σημ. αφορά όλους τους αγρότες
οι οποίοι έχουν νόμιμη εκμετάλλευση οπότε δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ερώτηση)  μέσω
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (arogi  .  gov  .  gr  ), όπως προαναφέρθει  και οι οποίες αφορούν πάγιο
, φυτικό , έγγειο, κεφάλαιο αποθηκευμένα προϊόντα και βεβαίως η κρατική αρωγή περιλαμβάνει και
ότι  άλλο  έχει  να  κάνει  με  καταστροφή  ή  ζημιά  .  Μετά  δε  την  ολοκλήρωση  των  ελέγχων  θα
καταβληθούν οι τελικές αποζημιώσεις στους παραγωγούς για την αναπλήρωση του απολεσθέντος
εισοδήματος τους .

4.Για  δε  τις  ελιές  που  αναφέρεται  στην  ερώτηση  πέρα  των  άλλων   θα  υπάρξει  μέριμνα
συμπληρωματικής  ενίσχυσης    για  τα  επόμενο  διάστημα  ( τέσσερα   έτη)   ,  συμπληρωματική
ενίσχυση που δίδεται λόγω της απώλειας της μέλλουσας παραγωγής που θα υπάρξει εξαιτίας των
ζημιών.

 5.Επισημαίνεται ότι  ,  από την ανωτέρω πυρκαγιά ζημιές προξενήθηκαν  και σε ζωικό κεφάλαιο οι
οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.. Έγιναν 40 αναγγελίες  που
αφορούν  αιγοπρόβατα  και  μελισοσοσμήνη  .Για  αυτές  τις  ζημιές   που  αφορούν   τις  ανωτέρω
αναγγελίες  ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις, στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα
ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους κτηνοτρόφους άμεσα. 

Πρόσφατα κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υφυπουργό κ.Χρήστο Τριαντόπουλο, τον
Γ.Γ. κ.Σκάλκο Δημήτρη, και τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ Ανδρέα Λυκουρέντζο, μετέβησαν στην Ηλεία
και σε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη  στον Πύργο και με την
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συμμετοχή των Αντιπεριφερειαρχών, των Δημάρχων των πυρόπληκτων Δήμων, Αρχαίας Ολυμπίας
και Πύργου και υπηρεσιακών παραγόντων συζητήθηκαν τα προβλήματα σε πλήρη έκταση, τα οποία
προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές και έγινε ανάλυση και εξειδίκευση των κυβερνητικών
μέτρων .Δεν ευσταθεί ότι δεν λαμβάνεται πρόνοια για τις αποζημιώσεις της απώλειας παραγωγής
φυτικού κεφαλαίου για την αποκατάσταση και την απώλεια εισοδήματος. Βεβαίως δεν είναι νοητό
ένας ασφαλιστικός οργανισμός  να αποζημιώνει μη ασφαλιζόμενους γιατί αν ακολουθηθεί αυτή η
πρακτική την επομένη μέρα ουδείς θα ασφαλίζει τις καλλιέργειές του στον ΕΛ.Γ.Α. και ουδείς θα
καταβάλει   Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά με αποτέλεσμα την άμεση χρεωκοπία του Οργανισμού.
Πάντως  οι  περιπτώσεις  αυτές  δηλώνονται  από  τους  παραγωγούς  προς  τις  Επιτροπές  των
Περιφερειών σύμφωνα με το νόμο 4797/2021.

Η  στενή  συνεργασία  των  Υπουργείου  Οικονομικών,  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων  και  ΕΛ.Γ.Α.  με  την  πλήρη  στήριξη  του  Πρωθυπουργό   και  άλλων  στελεχών  της
Κυβέρνησης  επιτρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με  αξιοπιστία,  αμεσότητα  και  ταχύτητα  οι  ανάγκες
αποζημιώσεων  στους  αγρότες  και  κτηνοτρόφους,  οι  οποίες  προκύπτουν  μετά  από  τις
καταστρεπτικές συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων .

6.Επισημαίνεται  ότι,  για  την  πυρκαγιά  που  εκδηλώθηκε  τον  Σεπτέμβριο  2020  στην  ευρύτερη
περιοχή  του  δήμου  Ήλιδας  (συμπεριλαμβάνεται  και  η  περιοχή  της  Δάφνης)   ο  ΕΛ.Γ.Α  έχει
ολοκληρώσει τους ελέγχους παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων ,καθώς και  για το
φυτικό κεφάλαιο (ζημιές σε ελαιόδεντρα ).  Οι ανωτέρω ζημιές εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ΚΟΕ που
αφορά τις πυρκαγιές  2020 στην επικράτεια βρισκόμαστε στην επεξεργασία  των στοιχείων του
φακέλου του προγράμματος και στην συνέχεια της υποβολής και έγκρισης του προγράμματος από
τα  εμπλεκόμενα  Υπουργεία.  Μετά  την  ΚΥΑ  του  προγράμματος  θα  καταβληθούν  οι  σχετικές
ενισχύσεις στους δικαιούχους παραγωγούς. Διαδικασίες σε εξέλιξη.

7.  Τα  υπόλοιπα  θέματα  που  αναφέρονται  στην  ερώτηση  όπως  τα  δάνεια,  οι  επιχειρήσεις  η
επιστρεπτέα,  το  φυσικό περιβάλλον η ανασυγκρότηση της περιοχής κ.λ.π.  δεν  εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του ΕΛ.Γ.Α.
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