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ΠΡΟΣ:  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 
 

ΚΟΙΝ.:  Ως Π.Α. 

ΘΕΜΑ: «Στήριξη των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα και των επιχειρήσεων των  

               πληττόμενων περιοχών της Ηλείας από τις καταστροφικές πυρκαγιές» 

 
ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση 8547/23-8-2021 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι κ.κ. Βουλευτές όπως παρουσιάζονται 
στον Πίνακα Αποδεκτών, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

Όσον αφορά στην αποτύπωση της ζημιάς από τις πυρκαγιές του μηνός Αυγούστου 2021 σε 
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας και στην καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, διαβιβάζεται το με αριθμ. πρωτ. 
10869/1-9-2021 έγγραφό του.  
 
Περαιτέρω, αναφέρεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020) της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014 – 2020 
και στο πλαίσιο του άρθρου 66, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εκχώρησε στη 
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - ΕΦΔ) με την αριθμ. 1940/29-6-2017 απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ορισμός της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
σε αυτήν» (Β΄2380/12-7-2017) μέρος των αρμοδιοτήτων της και, συγκεκριμένα, αρμοδιότητες 
προσκλήσεων, επιλογής πράξεων, εκκαθάρισης δαπανών και γενικότερα εφαρμογής των 
υπομέτρων: 

 8.3: «Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» και 

 8.4: «Στήριξη την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»,  

για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων αντίστοιχα.  

Τα δύο ανωτέρω υπομέτρα έχουν προκηρυχθεί από τον ΕΦΔ με τις σχετικές προσκλήσεις που 
εκδόθηκαν στις 30/10/2019 και ύψος δημόσιας δαπάνης 53 εκατ. € και 75 εκατ. € αντίστοιχα 
(σύνολο 128 εκατ. €). Μετά από παρατάσεις που δόθηκαν, ώστε να διασφαλιστεί η εκδήλωση 
ικανοποιητικού ενδιαφέροντος και να ωριμάσουν οι προτάσεις, οι εν λόγω προσκλήσεις 
έκλεισαν στις 15/04/2020. Οι αιτήσεις στο υπομέτρο 8.3 ανήλθαν σε 124,2 εκατ. € δημόσιας 
δαπάνης, υπερκαλύπτοντας το ποσό της πρόσκλησης, ενώ στο υπομέτρο 8.4 ανήλθαν σε 17 εκατ. 
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€ δημόσιας δαπάνης (σύνολο αιτήσεων και στα δύο υπομέτρα 156 με δημόσια δαπάνη 141,2 
εκατ. € ). 

Μετά και την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, εγκρίθηκαν συνολικά 116 έργα, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 79,3 εκατ. €. 

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την επαναπροκήρυξη των εν λόγω μέτρων. 

Επιπλέον στην επικείμενη τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της μεταβατικής 
περιόδου 2021-2022, θα προβλεφθούν: 
 Η ενεργοποίηση του Μέτρου 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται 

στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» του ΠΑΑ, μέσω του οποίου παρέχεται στήριξη στους 
παραγωγούς να αποκαταστήσουν το παραγωγικό δυναμικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεών 
τους (γεωργικές καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές). 

 Η αυξημένη μοριοδότηση των υποψηφίων στα σχέδια βελτίωσης στις πληγείσες - 
πυρόπληκτες περιοχές στη νέα πρόσκληση του Μέτρου 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του ΠΑΑ.  

 Η αυξημένη μοριοδότηση των υποψηφίων για τους νέους γεωργούς στις πληγείσες - 
πυρόπληκτες περιοχές στη νέα πρόσκληση του Μέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης 
επιχείρησης για νέους γεωργούς» (Πριμ Πρώτης εγκατάστασης) του ΠΑΑ. 

 Η επιτάχυνση των πληρωμών στους δικαιούχους που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές για το 
σύνολο των μέτρων του ΠΑΑ. 

 Η χρηματοδοτική ενίσχυση και προκήρυξη του Μέτρου 4.3.4 του ΠΑΑ για την αγροτική 
οδοποιία και του Μέτρου 4.3.1 του ΠΑΑ για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι πυρόπληκτες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές 
επιχειρήσεις δύναται να ωφεληθούν άμεσα από τις δράσεις του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 480 εκατ. ευρώ, μέσω χορήγησης επενδυτικών δανείων και 
κεφαλαίου κίνησης. 
 
Κατά τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, θα περιληφθούν αντίστοιχες δράσεις 
στο υπό κατάρτιση Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, δεδομένης της σημαντικής τους 
συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.  
 

Σας διαβιβάζουμε επίσης το με αριθμ. πρωτ. 10869/1-9-2021 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 

    ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Το με αρ. πρωτ. 10869/1-9-2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
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1. Υπουργείο Οικονομικών  
      Γραφ. κ. Υπουργού 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
      Γραφ. κ. Υπουργού 
3. Βουλευτή κ. Δ.-Χ. Καλαματιανό 
4. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 
5. Βουλευτή κ. Χ. Γιαννούλη 
6. Βουλευτή κ. Γ. Γκιόλα 
7. Βουλευτή κα Σ. Ελευθεριάδου 
8. Βουλευτή κ. Κ. Ζαχαριάδη 
9. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη 
10. Βουλευτή κ. Π. Κουρουμπλή 
11. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου  
12. Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 
13. Βουλευτή κ. Κ. Μπάρκα 
14. Βουλευτή κα Α. Νοτοπούλου 
15. Βουλευτή κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου 
16. Βουλευτή κα Α. Παπανάτσιου 
17. Βουλευτή κα Θ. Πέρκα  
18. Βουλευτή κα Γ. Πούλου 
19. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση 
20. Βουλευτή κ. Χ. Σπίρτζη 
21. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου  
22. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
23. Βουλευτή κ. Ν. Φίλη 
24. Βουλευτή κα Ρ. Χρηστίδου 
25. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό  
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