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ΚΟΙΝ.:  Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ’ αριθ. 6729/28-7-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι  κ.κ. Βουλευτές όπως αναφέρονται  στον
πίνακα αποδεκτών, για τα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σχετικά με τις πυρκαγιές του 2021, όπως σαφώς αναφέρεται και στο από 17.09.2021 Κοινό Δελτίο
Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων,  η  Κυβέρνηση  επιβεβαιώνοντας  –  έμπρακτα  –  την  προσήλωσή  της  στην  άμεση
προώθηση των μέτρων κρατικής αρωγής προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, προχώρησε άμεσα
στην υπογραφή της αριθ. 110745ΕΞ2021/13-9-2021 (Β’ 4268) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με
την  οποία  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.
Ο ανωτέρω τροποποιήθηκε  με τον Ν.  4871/2021 (ΦΕΚ Α’  246/10.12.2021).  Ορίζεται  δε  ότι  σε
εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρέχεται επιχορήγηση (προκαταβολή)  ποσοστού που δεν
ξεπερνά  το  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  της  επιχορήγησης.  Ο  καθορισμός  του  ύψους  της
προκαταβολής βασίζεται στα αρχικά στοιχεία εκτιμήσεων (επισημάνσεων του ΕΛΓΑ) και εκδίδεται
σχετική ΚΥΑ. 
Στην εν λόγω περίπτωση των πυρκαγιών του καλοκαιριού, η ενίσχυση, σύμφωνα με τα αρχικά
διαθέσιμα στοιχεία (εκτιμήσεων και δορυφορικών εικόνων), ορίστηκε στα 144€ /ελαιόδενδρο και
στα 96€/δένδρο για τις υπόλοιπες πολυετείς καλλιέργειες, ποσά που είναι σαφώς υψηλότερα από
αυτά αντίστοιχων ενισχύσεων του παρελθόντος . Δεδομένου ότι το ποσοστό επιχορήγησης έχει
καθοριστεί  στο  70%  της  εκτιμώμενης  ζημιάς,  και  το  ύψος  της  προκαταβολής  δε  δύναται  να
ξεπερνά το 50% του ποσοστού επιχορήγησης, δηλαδή το 35%  επί της αρχικά εκτιμώμενης ζημίας.
Το ύψος προκαταβολής ανέρχεται σε 50,4€/ ελαιόδενδρο και 33,6€/ δένδρο για τις υπόλοιπες
πολυετείς καλλιέργειες.
Με την έκδοση του  Ν. 4914/21.03.2022 (ΦΕΚ Α’ 61/19.03.2022) με τον οποίο τροποποιήθηκε
περαιτέρω ο ν.4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66/23.04.2021), κατέστη δυνατή η καταβολή της προκαταβολής.
Κατόπιν  αυτών,  τα  Υπουργεία  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Οικονομικών  προχώρησαν  στις
21/04/2022 στην πίστωση ποσού ύψους 20.332.267,20  € σε 1.463 αγρότες, ως προκαταβολή για
τις ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγή σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που προβλέφθηκε με τον
Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α’ 246/10.12.2021).  Η πίστωση αφορά σε 8 Περιφερειακές Ενότητες και σε
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Ακολουθεί η τελική εκτίμηση των ζημιών με εξατομικευμένη εκτίμηση ανά εκμετάλλευση για τον
καθορισμό της τελικής επιχορήγησης.
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Στο προαναφερθέν  θεσμικό  πλαίσιο  έχει  προβλεφθεί  η  διαδικασία αποζημίωσης  των μη κατά
κύριο επάγγελμα αγροτών η οποία δύναται να ενεργοποιηθεί.
Με  την  υπ’  αριθ. 101446  ΕΞ  2022  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  Β’  3812/21.07.2022)  οριοθετήθηκαν  επιπλέον
περιοχές  των  Π.Ε.  Αρκαδίας,  Κορινθίας  και  Αργολίδας  για  επιχορήγηση  αγροτικών
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές.
Κριτήριο ένταξης μίας πυρκαγιάς στις αποζημιώσεις μέσω κρατικής αρωγής είναι η έκταση και
ένταση του φαινομένου εφόσον προκαλούν προβλήματα στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και την
οικονομία μίας περιοχής.
Για τις περιπτώσεις δε που διαπιστωθεί κατά τον τελικό έλεγχο ότι δεν υλοποιήθηκαν από τους
αποζημιωθέντες οι προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης, θα τηρηθούν  τα προβλεπόμενα στο
σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
1. Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλο                              
2. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη
3. Βουλευτή κ. Ε. Αβραμάκη
4. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη
5. Βουλευτή κα Θ. Αυγέρη
6. Βουλευτή κ. Α.-Χ. Αυλωνίτη
7. Βουλευτή κα Α. Βαγενά
8. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη
9. Βουλευτή κ. Γ. Βαρεμένο
10.Βουλευτή κα Κ. Βέττα
11.Βουλευτή κα Α. Γκαρά
12.Βουλευτή κ. Ι. Γκιόλα
13.Βουλευτή κ. Ε. Θραψανιώτη
14.Βουλευτή κ. Δ. Καλαματιανό
15.Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη
16.Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη
17.Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη
18.Βουλευτή κ. Σ. Λάππα
19.Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα
20.Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη
21.Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο
22.Βουλευτή κ. Κ. Μπάρκα
23.Βουλευτή κ. Α. Μωραΐτη
24.Βουλευτή κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου
25.Βουλευτή κ. Α. Παπαδόπουλο
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26.Βουλευτή κ. Γ. Παπαηλιού
27.Βουλευτή κα Π. Πούλου
28.Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση
29.Βουλευτή κ. Ι. Σαρακιώτη
30.Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο
31.Βουλευτή κα Μ. Σκούφα
32.Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου
33.Βουλευτή κα Μ. Τζούφη
34.Βουλευτή κ. Α. Τόλκα
35.Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλίδη
36.Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο
37.Βουλευτή κ. Ν. Φίλη


		2022-10-15T17:00:01+0300
	GEORGIOS STYLIOS




