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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ.  5275/18-5-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι  Βουλευτές  κ.κ.  Ν.  Παπαναστάσης  και Ν.
Καραθανασόπουλος, για τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Ασφάλισης  Ζωικού  Κεφαλαίου,  ο  ΕΛΓΑ  καλύπτει  ασφαλιστικά  και
αποζημιώνει την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από άγρια θερμόαιμα σαρκοβόρα ζώα.
Στις περιπτώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου, ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει
τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάξει από αλλοιώσεις εξωγενών παραγόντων μέχρι να γίνουν
οι έλεγχοι σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό και να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως
επόμενη  εργάσιμη  από  την  ζημιά  ημέρα  σε  τηλεφωνική  αναγγελία  της  ζημιάς  στο  οικείο
Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Η εκτίμηση πραγματοποιείται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά
την αναγγελία.
Στον Κανονισμό Ασφάλισης  Ζωικού Κεφαλαίου αναφέρεται  ότι  δεν καλύπτονται  ασφαλιστικά οι
ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά
είδους  ζώου  (στις  αίγες  και  τα  πρόβατα  υπολογίζεται  ενιαία)  και  των  πέντε  (5)  «σμηνών».
προκειμένου για μελισσοσμήνη .
Ωστόσο, ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: α) ζημιές στα μελισσοσμήνη
από  την  αρκούδα,  β)  ζημιές  που  προκαλούνται  στα  αιγοπρόβατα  και  τα  βοοειδή  από  τα
προστατευμένα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων
είναι  μεγαλύτερη η ίση  του ποσού των 200,00 ευρώ. (δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση 2
πρόβατα) (άρθρο 6). Επομένως, τα αναφερόμενα στην ερώτηση ότι ο ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώνει απώλεια
ζωικού κεφαλαίου από τέσσερα ενήλικά ή 12 αμνοερίφια και πάνω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις
λύκων και αρκούδων. 
Επισημαίνεται  δε  ότι  επιθέσεις  των  άγριων  ζώων  στο  ζωικό  κεφάλαιο  δεν  αποτελούν  νέο
φαινόμενο.   Ο  δε  ΕΛ.Γ.Α.  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  έχει  ενεργήσει  άμεσα  και  σύμφωνα  με  τις
διαδικασίες  που  ορίζονται  από  τον  Κανονισμό  Ασφάλισης  και  έχουν  καταβληθεί  οι  σχετικές
αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από άγρια ζώα –λύκο του
έτους 2021, συνολικού ύψους για την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας 60.000 €.  
Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  αρμόδιου  Υποκαταστήματος  ΕΛ.Γ.Α.,  το  τελευταίο  διάστημα  στην
ανωτέρω περιοχή σημειώθηκαν 4 περιπτώσεις κατασπάραξής αιγοπροβάτων από λύκους, για τις
οποίες ο ΕΛ.Γ.Α. ολοκλήρωσε τις σχετικές εκτιμήσεις.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το ύψος της αποζημίωσης, σκοπός της αποζημίωσης είναι η συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας και η στήριξη του απολεσθέντος  γεωργικού εισοδήματος, ενώ για την
τιμή  αποζημίωσης  στο  ζωικό  πέρα  των  άλλων  λαμβάνεται  υπ’  όψιν  οι  τιμές  εμπορίας  που
διαμορφώνονται  στην  αγορά.  Συγκεκριμένα,  το  ύψος  ασφαλιστικής  κάλυψης  ανά  ζώο,  γα  τα
αιγοειδή κυμαίνεται στα 70-100 ευρώ και για τα προβατοειδή στα 80-120 ευρώ.
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Η δε αναμόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησής
μας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα και πληρέστερα στις ανάγκες των παραγωγών
και κτηνοτρόφων και οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή είναι σε εξέλιξη.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο μας τελεί σε γνώση του προβλήματος, και βρίσκεται
διαρκώς  σε  άμεση  επικοινωνία  και  συνεργασία  με  τις  Αρμόδιες  Υπηρεσίες  και  το  Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την λήψη των κατάλληλων μέτρων, με σκοπό την αποτελεσματική
αντιμετώπισή του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Ν. Παπαναστάση

3. Βουλευτή κ. Ν. Καραθανασόπουλο
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