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ΘΕΜΑ : «Προθεσµία για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης» 
 
 

Σας διαβιβάζουµε «Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης» 

για ζηµιές που προξενήθηκαν από ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ σε γεωργοκτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις το έτος 2007. 

 

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και για να διευκολύνουµε το έργο 

των Ανταποκριτών, κρίνουµε ότι είναι απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις και 

οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αναλυτικά ως εξής: 

 

1. Η συνηµµένη ανακοίνωση πρέπει να τοιχοκολληθεί άµεσα σε 

δηµόσιους χώρους (∆ηµαρχείο, Κοινοτικά Καταστήµατα, 

Συνεταιρισµούς, Ενώσεις, κλπ.) τόσο στην έδρα του ∆ήµου όσο και 

στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να 

ενηµερωθούν έγκαιρα για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει 

να συγκεντρώσουν. 

 

2. Η ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για υποβολή αιτήσεων θα είναι 

η 22α  Οκτωβρίου 2007 και η λήξη θα είναι η 20η Νοεµβρίου 

2007. Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. 



3. Οι Ανταποκριτές, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υποκατάστηµα ΕΛΓΑ, 

θα προµηθευτούν όλα τα απαραίτητα έντυπα, που είναι τα εξής: 

 Έντυπο Α για ζηµιές στη Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο 

 Έντυπο Β για ζηµιές στη Ζωική Παραγωγή και Ζωικό Κεφάλαιο 

 Έντυπο Γ για ζηµιές στο Πάγιο Κεφάλαιο και στον εξοπλισµό 

 Έντυπο ∆  για ζηµιές σε Αποθηκευµένα προϊόντα 

 Ειδική Κατάσταση αιτούντων για χορήγηση ενίσχυσης 

 Συγκεντρωτική Κατάσταση έργου, για την αµοιβή των 

ανταποκριτών. 

 

4. Τα έντυπα Α, Β, Γ, ∆ µετά τη συµπλήρωσή τους, θα πρωτοκολλούνται 

και φωτοαντίγραφα των πρωτοκολληµένων εντύπων θα δίδονται στον 

αιτούντα.  

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ένας παραγωγός υποβάλει πέραν 

του ενός εντύπου, τότε θα δίδεται ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου σε όλα 

τα έντυπα που θα συµπληρώσει για το συγκεκριµένο πρόγραµµα.   

 

5. ∆εν θα παραλαµβάνεται και δεν θα πρωτοκολλείται καµία αίτηση εάν 

δεν έχουν προσκοµισθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 

6. Θα συντάσσεται «Ειδική κατάσταση αιτούντων για χορήγηση 

ενίσχυσης» και τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής αιτήσεων, θα παραληφθούν από υπάλληλο του ΕΛΓΑ ή θα 

αποσταλούν (συστηµένα) στο Υποκ/µα: α) η «Ειδική κατάσταση 

αιτούντων» και β) όλοι οι φάκελοι (έντυπα και δικαιολογητικά) των 

αιτούντων.   

 

7. Η συγκεντρωτική κατάσταση αµοιβής έργου των ανταποκριτών θα 

συµπληρωθεί χωριστά και θα αποσταλεί στο αρµόδιο Υποκατάστηµα. 

 

8. Σε όσους ∆ήµους υπάρχει µεγάλος αριθµός ενδιαφεροµένων για 

υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ενίσχυσης, το έργο των 



ανταποκριτών θα συνδράµει υπάλληλος του αρµόδιου 

Υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι 

ενδιαφερόµενοι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Αν θέλετε να έχετε τα συνηµµένα έντυπα σε ηλεκτρονική µορφή ή να 

επικοινωνήσετε µαζί µας για πληροφορίες, µπορείτε να στείλετε  µήνυµα στην 

διεύθυνση  frogy@elga.gr και m.loukidou@elga.gr και θα σας απαντήσουµε 

άµεσα. 

Επίσης, για τηλεφωνικές πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο 

Υποκατάστηµα ΕΛΓΑ της περιοχής σας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειασθείτε είµαστε στη διάθεσή σας.      

 

 
Συνηµµένα : 
1. Ανακοίνωση (σελ. 6) 
2. Έντυπο Α (σελ 1) 
3. Έντυπο Β (σελ. 1) 
4. Έντυπο Γ (σελ. 1) 
5. Έντυπο ∆ (σελ. 1) 
6. Ειδική Κατάσταση(σελ. 1)  
7. Συγκεντρωτική Κατάσταση (σελ. 1) 
                                                                                       
                                                                                     Με εντολή Προέδρου 
                                                                     Ο Πρ/νος της ∆/νσης 
 
 
 
                                                                         Α. Αναστασάκος 


