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 Κοινό Δελτίο Τύπου 
των Υπουργείων Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 

Πίστωση προκαταβολής αποζημίωσης συνολικού ύψους 20,3 εκατ. ευρώ 
σε 1.463 αγρότες για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής 

που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 
 
 
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε στενή συνεργασία 
και με τη σημαντική συμβολή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), 
προχωρούν σήμερα, μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
1963), στην πίστωση ποσού συνολικού ύψους 20.332.267,20 ευρώ σε 1.463 αγρότες ως 
προκαταβολή της επιχορήγησης των πληγέντων για τις ζημιές που υπέστησαν σε φυτικά 
μέσα παραγωγής, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που προβλέφθηκε. 
 
Η νέα διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εν λόγω 
ζημιές, λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα από τον ΕΛΓΑ στοιχεία και στηρίζεται στην εμπειρία 
και την εξειδίκευση του Οργανισμού. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και την ένταση των πυρκαγιών του καλοκαιριού και τις 
ζημιές που προκλήθηκαν στα φυτικά μέσα παραγωγής, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, χορηγείται 
προκαταβολή σε ποσοστό 35% επί της αρχικής εκτιμώμενης ζημίας σε φυτικά μέσα 
παραγωγής. 
 
Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιήθηκε βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών 
δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΛΓΑ, όπως τα στοιχεία του Δορυφορικού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης «Κοπέρνικος», καθώς και βάσει αρχικής τιμής 
εκτίμησης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και των 96 ευρώ 
ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. 
 
Η προκαταβολή, συνεπώς, ανέρχεται στο ποσό των 50,40 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 
33,60 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες. 
 
Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή της επιχορήγησης για τις ζημιές στα φυτικά μέσα 
παραγωγής: 
 Χορηγείται στους αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ. 
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 Υπολογίστηκε στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων του ΕΛΓΑ και της αρχικής εκτίμησης 
ζημιών, ενώ εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ). 
 Αφορά αγρότες στις περιοχές των νομών Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Εύβοιας, Ηλείας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδος που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 
2021. 
 Αφορά, σε αυτή τη φάση, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη 
δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου. 
 
Σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η σχετική διαδικασία επιχορήγησης και για τους μη 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
 
Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα ακολουθήσει η τελική 
εκτίμηση των ζημιών, εξειδικευμένη ανά αγροτική εκμετάλλευση, βάσει αυτοψιών και 
εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας 
και σοβαρότητας της ζημιάς. Στη βάση της τελικής αυτής εκτίμησης θα καθοριστεί και η 
τελική επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις ζημιές στα φυτικά μέσα 
παραγωγής, στην οποία θα συνυπολογιστεί και η χορηγούμενη προκαταβολή, καθώς και η 
πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω του arogi.gov.gr. 
 
Τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές και παρεμβαίνουν με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και 
προσαρμογές όπου χρειάζεται, επιτυγχάνοντας – για πρώτη φορά – ταχύτερες και 
αποτελεσματικότερες διαδικασίες αποζημίωσης, σε σύγκριση με το παρελθόν και τις 
χρονοβόρες διαδικασίες των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), ώστε να στηριχθούν 
οι πληγέντες, η τοπική οικονομία και η κοινωνία. 


