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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6729/28.07.2022 Ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6729/28.07.2022 Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές 
του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Έχει εκδοθεί  ο Ν.4797/2021 (Α΄66) «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, 
συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» με τον οποίο εισάγεται ενιαίο θεσμικό πλαίσιο κρατικής αρωγής και σαφής διαδικασία 
παροχής της, καθορίζονται οι κατάλληλες οργανωτικές δομές για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων κρατικής αρωγής, τη μείωση του χρόνου καταβολής των 
επιχορηγήσεων και τη μείωση των διοικητικών βαρών.

Σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την παροχή κρατικής 
αρωγής σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες, η οποία συνίσταται σε επιχορήγηση επί της 
ζημίας για εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα 
προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα. Ως  θεομηνίες ορίζονται οι σεισμοί , οι 
χιονοστιβάδες οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες, οι ανεμοστρόβιλοι, οι τυφώνες, οι εκρήξεις 
ηφαιστείων , οι πυρκαγιές δασών καθώς και οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια.

Ειδικότερα, προβλέπεται η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες σε επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν πληγεί, ίση με ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημίας. 
Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, 
εξοπλισμό, 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. Η 
καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που 
συστήνονται με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.  

Για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για την παροχή της επιχορήγησης, απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι : 

α) η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, 
Εσωτερικών  και Υποδομών και Μεταφορών,  με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και  
Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές  και  
β) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια και η αποστολή της 
συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται στο 
Υπουργείο Οικονομικών. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 12Β του ν.4797/2021, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου 
παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι 
του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, και εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής 
Αρωγής.

Ειδικά για τις πληγείσες από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1963) 
καθορίστηκε η χορήγηση προκαταβολής ως ένα ποσοστό της αρχικής εκτίμησης της ζημιάς, για ζημιές 
σε φυτικά μέσα παραγωγής, στη βάση των αρχικών εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ. Η αρχική εκτίμηση των 
ζημιών πραγματοποιήθηκε βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων του ΕΛΓΑ, καθώς και 
βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, η οποία, σε συνέχεια σχετικής 
εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, ανέρχεται στο ποσό των 144 ευρώ ανά 
ελαιόδεντρο και σε 96,00 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες. 

Η προκαταβολή συνίσταται σε χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 35% του συνόλου 
της κατά περίπτωση αρχικής εκτίμησης ζημιών ανά είδος καλλιέργειας από τον ΕΛΓΑ η οποία 
εξειδικεύεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, ήτοι ανερχόμενη σε 50,40 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,60 ευρώ ανά δέντρο για 
λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.  

Επισημαίνεται ότι:
 Δικαιούχοι σε πρώτη φάση είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως καθορίζονται στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και 
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.  

 Η εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων 
διενεργείται από τον ΕΛΓΑ.  



 Το χορηγούμενο ποσό προκαταβολής αφαιρείται από το τελικό ποσό επιχορήγησης. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12Β, η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά 

αγροτική εκμετάλλευση θα πραγματοποιηθεί βάσει των αυτοψιών και εκτιμήσεων του Οργανισμού 

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς 

καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς, αντιστοίχως μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής 

Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, τα 

απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό.

                                                                    
        Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     
             
             ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ         
Αραχωβίτης Σταύρος 
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φ. ΜΑΝΙΜΑΝΗ Μ. ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΥ Σ.ΛΙΝΑΡΑ Π. ΠΑΓΩΝΗ



Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως              
3. Υπηρεσία Συντονισμού
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