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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. από τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν περί τα τέλη
Ιουλίου 2021 και μέχρι τα μέσα Αυγούστου κυρίως σε διάφορες περιοχές της χώρας ( Περιφέρειες
Στερεάς  Ελλάδας,  Αττικής,  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδος)  ζημιές  προξενήθηκαν  σε
γεωργοκτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  παραγωγών  και  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  που
αναφέρεται στην ερώτηση  σε ζωικό κεφάλαιο σε μελισοσμήνη..

Ο ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία (Ν. 3877/2010), αποζημιώνει λόγω πυρκαγιάς, τις
απώλειες ζωικού κεφαλαίου και φυσικά τις απώλειες σε μελισοσμήνη και κυψέλες.

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Ασφάλισης  Ζωικού  Κεφαλαίου  από  τον  ΕΛ.Γ.Α.(ΦΕΚ  1669Β’/2011)
προϋπόθεση για την πληρωμή αποζημιώσεων αποτελεί η δήλωση εκ μέρους του παραγωγού, του
ζωικού κεφαλαίου και των μελισοσμηνών στην ετήσια Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.

Κατόπιν τούτου οι ζημιές του  ζωικού κεφαλαίου που αφορούν μελισοσμήνη ( 10.100)  και  που
προξενήθηκαν από τις μεγάλες πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού στις διάφορες περιοχές της
χώρας  οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α διενήργησαν τις εκτιμήσεις όπως ορίζεται στο ανωτέρω Κανονισμό
και ολοκλήρωσαν το εκτιμητικό έργο ,ενώ ο σχεδιασμός είναι η έγκαιρη κοινοποίηση των πορισμάτων
και  άμεσα  να  ακολουθήσει  η  καταβολή  των  σχετικών  αποζημιώσεων    στους  δικαιούχους
ασφαλιστικά κτηνοτρόφους.

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
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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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πραγματογνωμοσύνες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και θα υπάρξει μέριμνα για την
άμεση καταβολή των αποζημιώσεων.

2.Ως  γνωστόν  με  την   Δήλωση  Καλλιέργειας  /Εκτροφής    και  την  καταβολή  του  αντίστοιχου
ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α. , εξασφαλίζεται  στον παραγωγό : α) η ασφάλιση των προϊόντων του
που  πλήττονται   από  διάφορα  δυσμενή  καιρικά  φαινόμενα   και  β)  η  καταβολή  των  σχετικών
αποζημιώσεων.  Έτσι   σύμφωνα  με  τον   Νόμο  3877/2010,   δικαίωμα  αποζημίωσης  έχουν  όσοι
αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις .
Επιπρόσθετα  ο ΕΛ.Γ.Α., ως οργανισμός κοινής ωφέλειας και για θέματα ισονομίας και δικαιοσύνης,
παρέχει  υπηρεσίες  του  εθνικού  συστήματος  κοινωνικών  ασφαλίσεων,  μέσα  από  ένα  κοινωνικό
σύστημα, το οποίο στοχεύει  στην ελάττωση της αβεβαιότητας,  αφού ο ασφαλιζόμενος παραγωγός
διατηρεί το επίπεδο των εσόδων του από την καλλιέργεια σταθερό.

Επομένως,  η  ειδική  ασφαλιστική  εισφορά αποσκοπεί  στον καταμερισμό  των  δαπανών ασφάλισης
ορισμένων  κινδύνων  μεταξύ  των  παραγωγών  και  εξυπηρετεί  αντικειμενικούς  λόγους  δημοσίου
συμφέροντος. Η μη καταβολή ασφαλίστρων θα σήμαινε για  την επομένη μέρα ότι  κανένας δεν θα
ασφάλιζε τις γεωργοκτηνοτροφικές του εκμεταλλεύσεις  στον ΕΛ.Γ.Α. και ουδείς δεν θα κατέβαλε  την
Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά με αποτέλεσμα την άμεση χρεωκοπία του Οργανισμού.

3. Τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στην ερώτηση δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του ΕΛ.Γ.Α.
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