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Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 
 

ΚΟΙΝ.:  Ως ΠΑ 

 

ΘΕΜΑ:  «Ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγών σε 
διάφορες περιοχές της χώρας από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021» 
 
ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση  8599/26-8-2021 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι κ.κ. Βουλευτές, όπως αναγράφονται 
στον Πίνακα Αποδεκτών, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Η Κυβέρνηση με ευθύνη απέναντι στον Έλληνα αγρότη, παραγωγό και κτηνοτρόφο που επλήγη 
από  τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για 
την γρήγορη, ουσιαστική και με απλές διαδικασίες αποζημίωση και αποκατάσταση της ζημιάς 
στις πληγείσες περιοχές, ακολουθώντας 5 άξονες:  
 
 Άμεση και χωρίς γραφειοκρατία στήριξη των παραγωγών μέσω του Υπουργείου Οικονομικών 
 Ενίσχυση με άμεσα μέτρα του πληθυσμού στην περιφέρεια μέσω του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης  
 Στήριξη των παραγωγών με τεχνοκρατικές παρεμβάσεις και συμβουλές μέσω του 

Οργανισμού ΕΛΓΟ-Δήμητρα 
 Στήριξη αγροδασικού συστήματος (αγρότες, κτηνοτρόφους, κυνηγούς - προστάτες δάσους 

και περιβάλλοντος) 
 Ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Κατά τα ανωτέρω, και σε άμεσο χρόνο, στις 13 Αυγούστου 2021, δημοσιεύθηκε η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 
πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/2021), η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 4824/2021 (ΦΕΚ Α΄ 156/2021) και με την οποία ορίστηκαν οι επιμέρους 
διατάξεις για τα άμεσα μέτρα στήριξης όλων των πληγέντων παραγωγών (περιλαμβανομένων 
και αυτών που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) από τις πρόσφατες πυρκαγιές.  
Ειδικότερα προβλέφθηκαν τα εξής: 

1. Άμεση προκαταβολή στους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων ύψους 14.000 ευρώ για πλήρως κατεστραμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
8.000 ευρώ για μερικώς κατεστραμμένες, και 3.000 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις με μικρές 
ζημιές. 
 
2. Καταβολή προκαταβολής αποζημίωσης για μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 8.000 ευρώ για 
πλήρη καταστροφή, 4.000 ευρώ για μερική καταστροφή, και 2.000 ευρώ για μικρές ζημιές. 
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3. Προκαταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες με πολυετείς καλλιέργειες ύψους 4.000 ευρώ για 
εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων, 2.000 ευρώ για εκτάσεις μεταξύ 10-50 στρεμμάτων, και 1.000 
ευρώ  για εκτάσεις κάτω των 10 στρεμμάτων, στις οποίες φύονται πολυετείς καλλιέργειες.  
 
4. Παράλληλα, χορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
επιτροπές των Περιφερειών, προκαταβολής 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις πληττόμενες 
επιχειρήσεις, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων 
περιοχών. 

5. Με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των 
περιφερειών, επιχορήγηση, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή, έως το 
70% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς.  
 
Επιπρόσθετα, προβλέφθηκαν οριζόντια μέτρα που αφορούν και τους αγρότες, όπως η αναστολή 
για 6 μήνες στις δόσεις και παράταση άτοκη στις δανειακές υποχρεώσεις  για όσους 
παραγωγούς  και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μέτρα του Προγράμματος  Αγροτικής  
Ανάπτυξης και έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ  για κτίσματα 
και εκμεταλλεύσεις που έχουν υποστεί ζημιές  για τα έτη 2021-2023, η αναστολή για 6 μήνες  σε 
όλες τις εκκρεμείς, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, η αναστολή στη  
διενέργεια  πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για 6 μήνες επί της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας τους για παραγωγούς και κτηνοτρόφους και νομικές οντότητες  που έχουν υποστεί  
ζημιές, η δυνατότητα ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών και η απαλλαγή από το 
επιστρεπτέο μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 
 
Τέλος, λήφθηκαν μέτρα για την αποκατάσταση κατοικιών των αγροτών και κτηνοτροφών, όπως 
η εφάπαξ  άμεση προκαταβολή  για φθορές κατοικιών, ύψους 20.000 ευρώ για ολική 
καταστροφή, 12.000 ευρώ για μερική καταστροφή, και 5.000 ευρώ για μικρή καταστροφή και 
έως 150.000 ευρώ για την οριστική αποκατάσταση. 
 

Σημειώνουμε ότι, μέσω της Κρατικής Αρωγής, έχει ήδη δοθεί άμεση προκαταβολή, που φθάνει 

το  50% των συνολικών αποζημιώσεων, και στις προκαταβολές αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι 

αγρότες. Συγκεκριμένα έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής σε σχεδόν 8.000 δικαιούχους πάνω από 

28 εκατομμύρια ευρώ. 

Επίσης, με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, (ΦΕΚ 4268/2021) ρυθμίζεται το ζήτημα της επιχορήγησης αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 
την 1η Μαΐου έως και το τέλος Αυγούστου 2021. 
 
Συγκεκριμένα, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποζημίωση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν, με την παραπάνω απόφαση, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του 
ν.4797/2021 σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών, αντί για την 
εφαρμογή των χρονοβόρων διαδικασιών του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. 
 
Ειδικότερα, με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 8 του ν.4797/2021 δύναται να καλύπτεται μέρος 
των υλικών ζημιών, οι οποίες θα καταγραφούν από τις αρμόδιες επιτροπές καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της κάθε Περιφέρειας και οι οποίες προκλήθηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές 
σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, 
εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα 
επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου 
και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. Παράλληλα, 
δύναται να παρέχονται, μέσω του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, τυχόν 
επιπλέον ενισχύσεις που προβλέπονται σε αυτόν.  
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Όπως ορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 
 
Η επιχορήγηση, όπως αυτή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, 
είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν 
υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπά τους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
ή πιστωτικά ιδρύματα. 
 
Τέλος, έχει σταλεί αίτημα προς τους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους για παροχή 
οικονομικής βοήθειας προκειμένου να στηριχθούν οι πυρόπληκτοι στον τομέα της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας.   
 
Συνεπώς, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση έχει κινηθεί με ταχύτητα και 
συνέπεια για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την πολλαπλή στήριξή τους, με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα.  
 
Περαιτέρω, σχετικά με την αποτύπωση των ζημιών που προκλήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις παραγωγών σε διάφορες περιοχές της χώρας από τις πυρκαγιές των μηνών 
Ιουλίου και Αυγούστου 2021, και στην καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, διαβιβάζεται 
το με αριθμ. πρωτ. 10876/1-9-2021 έγγραφό του. 
 
Συμπληρωματικά 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. 
€ δημόσιας δαπάνης (σύνολο αιτήσεων και στα δύο υπομέτρα 156 με δημόσια δαπάνη 141,2 
εκατ. € ). 
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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.  
 

Τέλος, αρμόδιο για να απαντήσει για τα θέματα της αρμοδιότητάς του είναι το Υπουργείο 
Οικονομικών, προς το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η Ερώτηση 8599/26-8-2021 και το παρόν 
έγγραφό μας. 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Το με αριθμ. πρωτ. 10876/1-9-2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Υπουργείο Οικονομικών (με ηλεκτρονική διαβίβαση) 

- Γραφείο κου Υπουργού 
2. Βουλευτή κ. Στ. Αραχωβίτη 
3. Βουλευτή κ. Ελ. Αβραμάκη 
4. Βουλευτή κα Αθ. Αναγνωστοπούλου 
5. Βουλευτή κ. Ευαγγ. Αποστόλου 
6. Βουλευτή κα Θ. Αυγέρη 
7. Βουλευτή κ. Αλ.-Χρ. Αυλωνίτη 
8. Βουλευτή κα Ά. Βαγενά-Κηλαηδόνη 
9. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 
10. Βουλευτή κ. Γ. Βαρεμένο 
11. Βουλευτή κα Κ. Βέττα 
12. Βουλευτή κ. Χρ. Γιαννούλη 
13. Βουλευτή κα Αν. Γκαρά 
14. Βουλευτή κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 
15. Βουλευτή κ. Εμμ. Θραψανιώτη 
16. Βουλευτή κ. Δ.-Χ. Καλαματιανό 
17. Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη 
18. Βουλευτή κ. Π. Κουρουμπλή 
19. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
20. Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη 
21. Βουλευτή κ. Κων. Μάρκου 
22. Βουλευτή κ. Αλ. Μεϊκόπουλο 
23. Βουλευτή κ. Ι. Μουζάλα 
24. Βουλευτή κ. Ι. Μπαλάφα 
25. Βουλευτή κ. Κων. Μπάρκα 
26. Βουλευτή κ. Αθ. Μωραΐτη 
27. Βουλευτή κα Αικ. Νοτοπούλου 
28. Βουλευτή κα Μ.-Ελ. Ξενογιαννακοπούλου 
29. Βουλευτή κ. Αθ. Παπαδόπουλο 
30. Βουλευτή κ. Γ. Παπαηλιού 
31. Βουλευτή κα Αικ. Παπανάτσιου 
32. Βουλευτή κα Π. Πούλου 
33. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση 
34. Βουλευτή κ. Ν. Σαντορινιό 
35. Βουλευτή κ. Ι. Σαρακιώτη 
36. Βουλευτή κ. Π. Σκουρλέτη 
37. Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο 
38. Βουλευτή κα Ε. Σκουφά 
39. Βουλευτή κ. Χρ. Σπίρτζη 
40. Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο 
41. Βουλευτή κα Ολ. Τελιγιορίδου 
42. Βουλευτή κ. Γ. Τσίπρα 
43. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
44. Βουλευτή κ. Ν. Φίλη 
45. Βουλευτή κα Θ. Φωτίου 
46. Βουλευτή κ. Δ. Χαρίτου 
47. Βουλευτή κ. Αλ. Χαρίτση 
48. Βουλευτή κ. Μ. Χατζηγιαννάκη 
49. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό 
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