ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Οι πρόσφατες πυρκαγιές έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τους παραγωγούς της χώρας.
Ο ΕΛ.Γ.Α. με ευαισθησία και υπευθυνότητα στον τομέα των αρμοδιοτήτων του (ασφάλιση
φυτικής παραγωγής, ζωικού κεφαλαίου και Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις), ενημερώνει
τους πυρόπληκτους παραγωγούς για μια σειρά μέτρων τα οποία αποφάσισε σε συνεργασία
με την πολιτική ηγεσία και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να διευκολυνθούν στις
υποβολές δηλώσεων, αμέσως μετά τις αναγγελίες ζημιάς:
•

•

•

•

Η υποβολή δηλώσεων ζημίας στο ζωικό κεφάλαιο θα γίνεται ατελώς, θα διαρκέσει
τουλάχιστον μια εβδομάδα και τα αντιστοιχούντα τέλη θα παρακρατηθούν κατά την
εκκαθάριση της ζημίας. Οι ζημιές αυτές καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. και ήδη διενεργούνται εξατομικευμένες
πραγματογνωμοσύνες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και θα υπάρξει
μέριμνα για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων.
Οι ζημιές στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο και στα αποθηκευμένα προϊόντα θα
υποβάλλονται στους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην υποβολή του πάγιου κεφαλαίου και των
αποθηκευμένων προϊόντων, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι σχετικές
πραγματογνωμοσύνες. Για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων θα δοθεί ικανός
χρόνος.
Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους πυρόπληκτους παραγωγούς μέσω ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (arogi.gov.gr), που θα είναι διαθέσιμη από της 18ης
Αυγούστου, να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για τις αναφερόμενες ζημίες και
ότι άλλο έχει να κάνει με καταστροφή ή ζημιά από τις πυρκαγιές προκειμένου να
εκταμιευτεί άμεσα προκαταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Ταμείου
Κρατικής Αρωγής.
Για την κάλυψη των επιπρόσθετων αυτών αναγκών ο ΕΛ.Γ.Α. θα προχωρήσει άμεσα
σε πρόσληψη πρόσθετου γεωτεχνικού προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθεί
στις αυξημένες υποχρεώσεις του έναντι των παραγωγών της χώρας.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές πρέπει να επικρατήσει νηφαλιότητα, να υπάρξει συνεργασία
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί σε
σύντομο χρονικό διάστημα ώστε η Πολιτεία να σταθεί αρωγός στους πυρόπληκτους
παραγωγούς της χώρας, με αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

