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ΠΡΟΣ :

Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Ορισμός και αποζημιώσεις Ανταποκριτών ΕΛ.ΓΑ.
και καταβολή εξόδων στους Ο.Τ.Α.»
Με την υπ΄αριθμ. 36/29-1-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε
με την υπ΄ αριθμ. 235824/19-2-2004 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, επανακαθορίστηκαν τόσο το
καθεστώς ορισμού των Ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. όσο και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σ΄ αυτούς
από τον ΕΛ.Γ.Α. για το έργο που επιτελούν και ειδικότερα:
1. Ορισμός Ανταποκριτών.
Καταργείται ο διαχωρισμός Κύριων και Επίκουρων Ανταποκριτών και σε κάθε πρωτοβάθμιο
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2539/1997, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., μετά από πρόταση του
οικείου Δημάρχου ή Προέδρου, ως Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α., υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. τόσοι όσοι
απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας το έργο του ΕΛ.Γ.Α.
Στους Ο.Τ.Α. που δεν επαρκεί το προσωπικό τους για τον ορισμό του αναγκαίου αριθμού
Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α., ως Ανταποκριτές ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., μέλη του
οικείου συμβουλίου του Ο.Τ.Α., που προτείνονται από αυτό, ή άλλο πρόσωπο, που προτείνεται από τις
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 1790/1988,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 5 του Ν. 2538/1977.
Καθήκοντα Ανταποκριτή.
Οι Ανταποκριτές εκτελούν για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. όλες τις εργασίες, όπως αυτές απορρέουν
από τους Κανονισμούς και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΕΛ.Γ.Α. αναφορικά με τις Δηλώσεις Ζημιάς, τις
Αιτήσεις Οικονομικής Ενίσχυσης (Π.Σ.Ε.Α.) και τις δηλώσεις Καλλιέργειας και Εκτροφής, καθώς και κάθε
άλλη συναφή προς τα παραπάνω θέματα εργασία.
2.

3. Αντικατάσταση Ανταποκριτή.
Πρόταση αντικατάστασης Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να γίνει:
α) Είτε λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του Ανταποκριτή
β) Είτε για λόγους που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του οικείου Ο.Τ.Α.,

γ) Είτε λόγω αποδοχής υποβληθείσας αίτησης παραίτησης από τα καθήκοντα του Ανταποκριτή.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να προτείνεται και ο
αντικαταστάτης.
Υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στο πρόσωπο του
Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., να ενημερώνετε άμεσα το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Διοικητικής & Οικονομικής
Υποστήριξης στην Κ.Δ. του Οργανισμού, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώνεται το Μητρώο
Ανταποκριτών, βάσει του οποίου καταβάλλεται η δικαιούμενη αποζημίωση.

4. Αποζημίωση Ανταποκριτή.
Στους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται, από 1-1-2004, οι κατωτέρω αποζημιώσεις:
α. Πάγια ετήσια αποζημίωση 150 Ευρώ
β. Αποζημίωση για Δηλώσεις Ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1,27 Ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.
γ. Αποζημίωση για Δηλώσεις Ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου 2,24 Ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.
δ. Αποζημίωση για Αιτήσεις Οικονομικής Ενίσχυσης (ΠΣΕΑ) 3 Ευρώ για κάθε αίτηση.
ε. Αποζημίωση για Δηλώσεις Καλλιέργειας και Εκτροφής 4 Ευρώ για κάθε δήλωση.
5. Καταβολή λειτουργικών εξόδων στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
Στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. θα καταβάλλεται από τον ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση των
λειτουργικών εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση του ως άνω έργου, αποζημίωση 3 Ευρώ για
κάθε Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής, που διεκπεραιώνουν οι Ανταποκριτές τους.
6. Τρόπος καταβολής.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται στους δικαιούχους, ως εξής:
Α) Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους και θα περιλαμβάνονται η πάγια
αποζημίωση του προηγούμενου εξαμήνου και η αποζημίωση για τις τυχόν υποβληθείσες δηλώσεις
ζημιάς, αιτήσεις οικονομικών ενισχύσεων και δηλώσεις καλλιέργειας και εκτροφής, που έχουν
διεκπεραιώσει και για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα σχετικά στοιχεία στο αρμόδιο Υποκατάστημα του
ΕΛ.ΓΑ.
Β) Πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους, με βάση τον αριθμό δηλώσεων
καλλιέργειας και εκτροφής, που έχουν διεκπεραιώσει οι Ανταποκριτές τους και για τις οποίες έχουν
υποβληθεί τα σχετικά στοιχεία στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.ΓΑ.
7. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης.
Η πάγια ετήσια αποζημίωση και οι αποζημιώσεις για Δηλώσεις Ζημιάς Φυτικής Παραγωγής και
Ζωικού Κεφαλαίου, καθώς και για Αιτήσεις Οικονομικής Ενίσχυσης (ΠΣΕΑ), αναπροσαρμόζονται κάθε
χρόνο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αυξήσεις, που θα χορηγούνται στο τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. με
τις Ε.Σ.Σ.Ε. που συνομολογούνται μεταξύ της Διοίκησης και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του
ΕΛ.Γ.Α..
Επισημαίνεται ότι, οι μέχρι σήμερα ορισθέντες Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. (Κύριοι και Επίκουροι)
παραμένουν ως Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α., και εφόσον δεν υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης, σύμφωνα με
την παράγρ. 3 του παρόντος εγγράφου.

Τέλος, επιθυμούμε να επαναλάβουμε την ευχή και μετά από τις ανωτέρω βελτιώσεις, ότι η
συνεργασία μας θα συνεχισθεί σε ακόμα καλύτερα επίπεδα, με στόχο πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση
του αγροτικού κόσμου.
Ι. Πίνακας Διανομής:
1.

Πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

2.

Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.

3.

ΟΜΕ-ΟΤΑ

4.

ΠΟΕ-ΟΤΑ

5.

Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α.

ΙΙ.Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφ. κ. Προέδρου
2. Γραφ. κ. Γεν Διευθυντή
3. Δ/νσεις, Υπηρεσίες Κ.Δ.
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