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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Yποβολή αιηήζεων για αποδεμιώζεις  

από ηις πσρκαγιές ζηεν Περιθέρεια ηερεάς Ελλάδας 

 

Οη θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο πνπ έπιεμαλ ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο Δήκνπο Μαληνπδίνπ - Λίκλεο - Αγίαο Άλλαο, Ιζηηαίαο - Αηδεςνύ 

θαη Δσξίδνο πξνθάιεζαλ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

ζηξέκκαηα πξνπάλησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, βνζθήζηκσλ θαη θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ, πνηκληνζηάζηα, απνζήθεο, θαζώο θαη ζην πεπθνδάζνο ζηεξώληαο ην 

εηζόδεκα ησλ ξεηηλνθαιιηεξγεηώλ θαη νδεγώληαο ζηελ απώιεηα όρη κόλν ηεο θεηηλήο 

παξαγσγήο αιιά κάιηζηα γηα δεθαεηίεο, ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπηηθνύ θαη δσηθνύ 

θεθαιαίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ άξδεπζεο, ησλ ζηαβιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 

θπςειώλ ησλ κειηζζνθόκσλ, θαζώο επίζεο ησλ γεσξγηθώλ εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ, θέξλνληαο ζε πξαγκαηηθή απόγλσζε θαη απειπηζία ηνπο αγξόηεο, 

θηελνηξόθνπο, κειηζζνθόκνπο θαη όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα ζηνπο ηξεηο (3) ππξόπιεθηνπο Δήκνπο ηεο Σηεξεάο Ειιάδαο. 

Η επόκελε εκέξα είλαη αθόκα πην δύζθνιε γηα ηνπο πιεγέληεο θαη ν Οξγαληζκόο 

Ειιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΕΛ.Γ.Α.) αλαθέξεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δειώζεηο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ από ηνπο πιεγέληεο ζην αθόινπζν δειηίν Τύπνπ: 

«Οη πξόζθαηεο ππξθαγηέο έπιεμαλ κε ηδηαίηεξε ζθνδξόηεηα ηνπο παξαγσγνύο ηεο 

ρώξαο.  

Ο ΕΛ.Γ.Α. κε επαηζζεζία θαη ππεπζπλόηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

(αζθάιηζε θπηηθήο παξαγσγήο, δσηθνύ θεθαιαίνπ θαη Κξαηηθέο Οηθνλνκηθέο 

Εληζρύζεηο), ελεκεξώλεη ηνπο ππξόπιεθηνπο παξαγσγνύο γηα κηα ζεηξά κέηξσλ ηα 

νπνία απνθάζηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηα ζπλαξκόδηα 



 
Υπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ ζηηο ππνβνιέο δειώζεσλ, ακέζσο κεηά 

ηηο αλαγγειίεο δεκηάο: 

1. Η ππνβνιή δειώζεσλ δεκίαο  ζην δσηθό θεθάιαην ζα γίλεηαη αηειώο, ζα 

δηαξθέζεη  ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα θαη ηα αληηζηνηρνύληα ηέιε ζα 

παξαθξαηεζνύλ  θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δεκίαο. Οη δεκηέο απηέο θαιύπηνληαη 

από ηνλ Καλνληζκό Αζθάιηζεο Ζσηθνύ Κεθαιαίνπ ηνπ ΕΛ.Γ.Α. θαη ήδε 

δηελεξγνύληαη εμαηνκηθεπκέλεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο από ηνπο αξκόδηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ ΕΛ.Γ.Α. θαη ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ησλ 

απνδεκηώζεσλ.  

2. Οη δεκηέο ζην θπηηθό θαη πάγην θεθάιαην θαη ζηα απνζεθεπκέλα πξντόληα ζα 

ππνβάιινληαη ζηνπο αξκόδηνπο αληαπνθξηηέο ηνπ ΕΛ.Γ.Α. ζύκθσλα κε ηα 

ηζρύνληα. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ππνβνιή ηνπ πάγηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνύλ 

άκεζα νη ζρεηηθέο πξαγκαηνγλσκνζύλεο. Γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ 

δειώζεσλ ζα δνζεί  ηθαλόο ρξόλνο.  

3. Επηπξόζζεηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ππξόπιεθηνπο παξαγσγνύο κέζσ 

εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο (arogi.gov.gr), πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε από 

ηεο 18εο Απγνύζηνπ, λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή δήισζε γηα ηηο  

αλαθεξόκελεο δεκίεο θαη όηη άιιν έρεη λα θάλεη κε θαηαζηξνθή ή δεκηά από ηηο 

ππξθαγηέο πξνθεηκέλνπ λα εθηακηεπηεί άκεζα πξνθαηαβνιή από ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ κέζσ ηνπ Τακείνπ Κξαηηθήο Αξσγήο.  

4. Γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπξόζζεησλ απηώλ αλαγθώλ ν ΕΛ.Γ.Α. ζα πξνρσξήζεη 

άκεζα ζε πξόζιεςε πξόζζεηνπ γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπ έλαληη ησλ παξαγσγώλ ηεο 

ρώξαο.  

Σε απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο πξέπεη λα επηθξαηήζεη λεθαιηόηεηα, λα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πιεπξώλ, ώζηε ε όιε δηαδηθαζία λα 

νινθιεξσζεί ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε ε Πνιηηεία λα ζηαζεί αξσγόο ζηνπο 

ππξόπιεθηνπο παξαγσγνύο ηεο ρώξαο, κε αμηνπηζηία θαη θεξεγγπόηεηα». 

Η ππνβνιή δειώζεσλ δεκίαο γηα ηνπο Δήκνπο Μαληνπδίνπ - Λίκλεο - Αγίαο Άλλαο 

θαη Ιζηιαίας - Αιδεψού ζα γίλεη ζηνπο θαηά ηόπνπ αληαπνθξηηέο ηνπ ΕΛ.Γ.Α. ησλ δύν 

(2) ππξόπιεθησλ Δήκσλ: 

α) Γηα ην δσηθό θεθάιαην κέρξη 17 Απγνύζηνπ 2021. 



 
β) Γηα ην θπηηθό θαη πάγην θεθάιαην θαη ζηα απνζεθεπκέλα πξντόληα από 16 

Απγνύζηνπ κέρξη 10 Σεπηεκβξίνπ 2021. 

Η ππνβνιή δειώζεσλ δεκίαο γηα ηνλ Δήκν Δσξίδνο ζα γίλεη ζηνπο αληαπνθξηηέο ηνπ 

ΕΛ.Γ.Α. ηνπ ππξόπιεθηνπ Δήκνπ: 

α) Γηα ην δσηθό θεθάιαην κέρξη 20 Απγνύζηνπ 2021. 

β) Γηα ην θπηηθό θαη πάγην θεθάιαην θαη ζηα απνζεθεπκέλα πξντόληα από 16 

Απγνύζηνπ κέρξη 10 Σεπηεκβξίνπ 2021. 


