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ΘΕΜΑ:      «Ασφαλιστική     κάλυψη     ζημιών     από     πυρκαγιά     σε 
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Νομού Αρκαδίας» 

ΣΧΕΤ:   Η Ερώτηση 4042/02-09-2008 

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής 
κ. Δ. Ρέππας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα 

εξής- 

Οι ζημιές που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 
σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Νομού Αρκαδίας, 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών ενισχύσεων, 
αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
30-01-08. 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 258379/9.04.2008 (ΦΕΚ 646), 
αφορά το παραπάνω πρόγραμμα «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 
που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
πυρκαγιές κατά το έτος 2007» που σκοπό έχει την καταβολή οικονομικών 
ενισχύσεων σε γεωργοκτηνοτρόφους για την αντιστάθμιση των ζημιών 
στη γεωργία από τις πυρκαγιές του έτους 2007. 
Η παραπάνω ΚΥΑ, του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), 
προγράμματος, βασίσθηκε στις νέες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές 
(ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και 
δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ) και στον απαλλακτικό Καν. 
(ΕΚ) αριθμ. 1857/2006 της Επιτροπής, όπου καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που τίθενται από την ΕΕ, προκειμένου ένας παραγωγός να 
κριθεί επιλέξιμος ενίσχυσης. 
Βασική προϋπόθεση, προκειμένου ένας παραγωγός να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ως επιλέξιμος ενίσχυσης, είναι και το να είναι κάτοχος της 



εκμετάλλευσης (ιδιοκτήτης ή  ενοικιαστής) και να δηλώνει γεωργικό 

εισόδημα από την εκμετάλλευση. 
Η κατοχή της εκμετάλλευσης διαπιστώνεται από την εκάστοτε τελευταία 

Δήλωση  Στοιχείων Ακινήτων  (τρέχον  έντυπο  Ε9  και  μεταγενέστερα 

συμπληρωματικά ή τροποποιητικά αυτού), εάν υπάρχουν. 
Σε περίπτωση που η κατοχή της εκμετάλλευσης δεν διαπιστώνεται από τη 

Δήλωση   Στοιχείων  Ακινήτων  θα  ζητείται να  αποδεικνύεται  με  την 

προσκόμιση: 
Α) Των σχετικών νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας -σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις    του    αστικού    κώδικα,    που    έχουν    μεταγραφεί   νόμιμα- 

συνοδευόμενοι     από     πρόσφατο     αντίγραφο      μερίδας     από     το 

Υποθηκοφυλακείο. 
Β) Των μισθωτηρίων συμβολαίων. 
Γ) Της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. 
Δ) Πληρεξούσιου. 
Ε) Χρησιδανείου, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων-τέκνων. 
Σημειώνεται ότι, από το Διοικητικό Έλεγχο που διενεργήθηκε από τους 
Γεωπόνους του Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης διαπιστώθηκε 
ότι οι αιτήσεις "χωρίς αποδεικτικό ιδιοκτησίας" αφορούν κυρίως μη 
συστηματικές καλλιέργειες (καρυδιές, καστανιές, αμυγδαλιές κ.λπ.) για 
τις οποίες συνήθως δεν δηλώνεται γεωργικό εισόδημα, καθώς για τις 
ελαιοκαλλιέργειες, οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των 
δηλωθέντων αγροτεμαχίων, οι παραγωγοί, στην πλειοψηφία τους, 
προσκομίζουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης. 
Τέλος, σημειώνεται ότι, μέχρι και το 2001, αρμόδια προς αποτίμηση των 
ζημιών και καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές στο αγροτικό 
κεφάλαιο από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (Προγράμματα ΠΣΕΑ), ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με 
το Ν. 3147/2003 της προηγούμενης Κυβέρνησης οι οικονομικές 
ενισχύσεις των ζημιών στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο που υπάγονται στα 
ΠΣΕΑ αφαιρέθηκαν από την αρμοδιότητα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και υπήχθησαν στον ΕΛ.Γ.Α. και επομένως στο κοινοτικό 
καθεστώς των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών του έτους 2000. 
Από το 2001-2002 όμως, οπότε και τέθηκαν σε ισχύ οι Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει τις 
διαδικασίες υποβολής και έγκρισης των προγραμμάτων χορήγησης 
Κρατικών Ενισχύσεων. Ζητά την αυστηρή τήρηση των Κοινοτικών 
Κατευθυντήριων Γραμμών για τη γεωργία. Θεωρεί απαραίτητη 
προϋπόθεση την τεκμηρίωση κάθε αιτήματος ενίσχυσης, καθώς και την 



αιτιολόγησή του από τα αντίστοιχα δεδομένα που υποχρεωτικά το 
συνοδεύουν. 
Πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο ΕΛ.Γ.Α ελέγχεται για την τήρηση της 
Κοινοτικής νομοθεσίας, επαπειλεί σοβαρών κυρώσεων και η απόδειξη 
της κυριότητας των αγροτεμαχίων είναι ουσιαστικό στοιχείο για τη 
χορήγηση των ενισχύσεων. 
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