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ΘΕΜΑ :  Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. - Αρµοδιότητες και Καθήκοντα αυτών . 

 
1. Ορισµός Ανταποκριτών 
 
Ως Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. (Κύριοι ή Επίκουροι) σε κάθε πρωτοβάθµιο Οργανισµό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ορίζονται, 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. 2538/1997, καθώς και µε τις διατάξεις της υπ΄αριθµ. 108/26-11-1999 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΕΛ.Γ.Α., υπάλληλοι του 
οικείου Ο.Τ.Α., µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου ή Προέδρου. 
Επισηµαίνεται ότι σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να προταθεί για Ανταποκριτής ΕΛΓΑ 

(Κύριος ή Επίκουρος) ιδιώτης, µη υπάλληλος Ο.Τ.Α. 
 

 
2. Καθήκοντα Ανταποκριτή 
 
Ο Κύριος Ανταποκριτής ασκεί για λογαριασµό του ΕΛ.Γ.Α. το συντονισµό των 

εργασιών που απορρέουν από τους Κανονισµούς και τις σχετικές Εγκυκλίους του 
ΕΛ.Γ.Α για ολόκληρο τον Ο.Τ.Α., καθώς και τα καθήκοντα Ανταποκριτή του 
∆ιαµερίσµατος της έδρας του Ο.Τ.Α. 
Ο Επίκουρος Ανταποκριτής ασκεί τα καθήκοντα του Ανταποκριτή στα ∆ηµοτικά ή 

Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα στα οποία έχει ορισθεί. 
Ως διαµερίσµατα νοούνται και οι συνοικισµοί οι οποίοι έχουν προσαρτηθεί σ΄ ένα νέο 

Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2539/1997. 
Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Α. οι οποίοι ορίζονται Ανταποκριτές (Κύριοι ή Επίκουροι) του 

ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις, υποχρεούνται να ασκούν 
παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους και τα καθήκοντα του Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. 
(Κύριου και Επίκουρου), όπως αυτά απορρέουν από τις οικείες διατάξεις και 
καταγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. 

 
3. Αντικατάσταση Ανταποκριτή 
 
Αντικατάσταση Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. (Κύριου ή Επίκουρου) γίνεται µε απόφαση του 

∆ιοικητή του ΕΛΓΑ µετά από σχετική πρόταση του οικείου ∆ηµάρχου ή Προέδρου, όταν : 
α) συντρέχουν λόγοι που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του οικείου Ο.Τ.Α. 

   β) λυθεί η υπαλληλική σχέση του υπό αντικατάσταση Ανταποκριτή 
   γ) γίνει αποδεκτή από τον οικείο ∆ήµαρχο ή Πρόεδρο αίτηση παραίτησης Ανταποκριτή 
από τα καθήκοντά του. 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µαζί µε την σχετική πρόταση διαβιβάζεται στον ΕΛΓΑ 
και το «Ατοµικό ∆ελτίο Ανταποκριτή» µε τα στοιχεία του νέου Ανταποκριτή που 
προτείνεται.  
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4. Αναπλήρωση Ανταποκριτή 

 
Τον Κύριο ή Επίκουρο Ανταποκριτή όταν απουσιάζει (άδειες κανονικές, αναρρωτικές 

κ.λ.π.) ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους Επίκουρους Ανταποκριτές του οικείου 
Ο.Τ.Α., που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο ή Πρόεδρο, µετά από σχετική ενηµέρωσή του από 
τον Κύριο Ανταποκριτή. Η αποζηµίωση για τις τυχόν δηλώσεις που θα διεκπεραιώνονται 
κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης καταβάλλεται στον αναπληρωτή. 

 
5. Αποζηµίωση Ανταποκριτή 
 
α. Στους Κύριους και στους Επίκουρους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται 

αποζηµιώσεις ως εξής : 
Πάγια ετήσια αποζηµίωση 
- Κύριος Ανταποκριτής            :         64.000 δραχµές. 
- Επίκουρος Ανταποκριτής :         32.000 δραχµές. 
β. Αποζηµίωση για δηλώσεις ζηµιάς Φυτικής Παραγωγής 360 δραχµές για κάθε 

δήλωση ζηµιάς. 
γ. Αποζηµίωση για δηλώσεις ζηµιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου 640 δραχµές για κάθε 

δήλωση ζηµιάς. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα µε τα δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα που 

εξυπηρετεί κάθε ανταποκριτής, του καταβάλλεται  µία πάγια αποζηµίωση. Στην 
περίπτωση του κύριου Ανταποκριτή που ασκεί και τα καθήκοντα επίκουρου του 
καταβάλλεται αυτή του κύριου. 
Οι ως άνω  αποζηµιώσεις ισχύουν από 1-7-99, αναπροσαρµόζονται δε κάθε χρόνο 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αυξήσεις που θα χορηγούνται στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. µε 
τις Ε.Σ.Σ.Ε.. που συνοµολογούνται µετά της ∆ιοίκησης και των Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων του ΕΛ.Γ.Α., προσαυξανόµενες κατά 0,5%. 
Οι εν λόγω αποζηµιώσεις θα καταβάλλονται στους δικαιούχους Κύριους και Επίκουρους 

Ανταποκριτές τον Ιούλιο και Ιανουάριο κάθε έτους,  στις οποίες θα περιλαµβάνονται η 
πάγια αποζηµίωση του προηγούµενου εξαµήνου και η αποζηµίωση για τις τυχόν 
υποβληθείσες δηλώσεις ζηµιάς, για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα σχετικά στοιχεία στο 
αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.ΓΑ.. Οι αποζηµιώσεις αυτές θα καταβάλλονται µέσω ΑΤΕ , 
όπως περιγράφεται στο έγγραφο ορισµού Ανταποκριτή. 

 
6. Αναγγελία ζηµιών 
 
α. Για ζηµιές στη φυτική παραγωγή . 
Η ενηµέρωση του αρµόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήµατος του ΕΛ.Γ.Α. για την 

ηµεροµηνία ζηµιάς, το ζηµιογόνο αίτιο, τα δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα, τις περιοχές 
και τις καλλιέργειες που ζηµιώθηκαν γίνεται από τον Κύριο Ανταποκριτή, µε την 
αποστολή ταχυδροµικώς ή µε FAX του ειδικού εντύπου « Αναγγελία Ζηµιάς » . 
Η « Αναγγελία Ζηµιάς » υποβάλλεται από τον Κύριο Ανταποκριτή εντός του πρώτου 

48ωρου από την ηµεροµηνία ζηµιάς, εφόσον εκτιµάται από τον ίδιο ή άλλο Επίκουρο 
Ανταποκριτή ή ενηµερωθεί από ενδιαφερόµενο ασφαλισµένο, ότι έχει προκληθεί στις 
καλλιέργειες ζηµιά η οποία καλύπτεται ασφαλιστικά λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κανονισµού Ασφάλισης της Φυτικής παραγωγής 
από τον ΕΛΓΑ. 
Ο Κύριος Ανταποκριτής ταυτόχρονα µε την υποβολή της αναγγελίας ζηµιάς ενηµερώνει 

σχετικά όλους τους Επίκουρους Ανταποκριτές του ∆ήµου ή της Κοινότητας . 
Αναγγελία ζηµιάς υποβάλλεται πάντοτε στο όνοµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των διαµερισµάτων στα οποία ζηµιώθηκαν οι 
καλλιέργειες . 
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Νέα αναγγελία ζηµιάς υποβάλλεται έστω και εάν εκκρεµεί η διενέργεια των 

εκτιµήσεων προγενέστερων ζηµιών του ίδιου ή άλλου καλυπτόµενου ασφαλιστικά 
ζηµιογόνου αιτίου . 

 
β. Για ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο . 
Η ενηµέρωση του αρµόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήµατος του ΕΛ.Γ.Α., για την 

ηµεροµηνία ζηµιάς, το ζηµιογόνο αίτιο, το είδος του ζώου ή των ζώων που ζηµιώθηκαν, τη 
συγκεκριµένη περιοχή που συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός κλπ, γίνεται κατά προτίµηση 
τηλεφωνικά από τον ίδιο τον ασφαλισµένο παρουσία ή όχι του Ανταποκριτή . 
Η ζηµιά πρέπει να γνωστοποιείται αυθηµερόν ή το αργότερο την εποµένη ηµέρα . 
Αναγγελία ζηµιάς από τον ασφαλισµένο υποβάλλεται όχι µόνο µε το θάνατο ζώου 

ή ζώων, αλλά και στις περιπτώσεις σοβαρού τραυµατισµού αυτών από σαρκοφάγα 
ζώα ή την εµφάνιση συµπτωµάτων επιλόχειας παραπληγίας εντός του χρονικού 
διαστήµατος των επτά ( 7 ) ηµερών από τον τοκετό και όταν πιθανολογείται 
δυσµενής εξέλιξη της ζηµιάς από καλυπτόµενα ασφαλιστικά αίτια. 
Ειδικό έντυπο για την αναγγελία ζηµιάς στο ζωικό κεφάλαιο δεν συµπληρώνεται ούτε 

αποστέλλεται στο αρµόδιο Περιφερειακό Υποκατάστηµα . 
 
7. Υποβολή « ∆ήλωσης Ζηµιάς » . 
 
Η " ∆ήλωση Ζηµιάς » συµπληρώνεται από τον ασφαλισµένο και υποβάλλεται στον 

Ανταποκριτή  ( Κύριο ή Επίκουρο ) του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος στην 
αγροτική περιοχή του οποίου υπάγονται τα αγροτεµάχια που ζηµιώθηκαν ή συνέβη η 
ζηµιά στο ζωικό κεφάλαιο . 
Αγροτεµάχια του ίδιου ασφαλισµένου τα οποία ανήκουν στην αγροτική περιοχή 

διαφορετικών διαµερισµάτων του αυτού ∆ήµου ή Κοινότητας, υποβάλλονται µε 
ξεχωριστές δηλώσεις ζηµιάς, στους αρµόδιους κατά περίπτωση Ανταποκριτές των 
δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων που υπάγονται . 
Αγροτεµάχια ασφαλισµένων τα οποία ανήκουν στην αγροτική περιοχή 

διαφορετικών  ∆ήµων ή Κοινοτήτων, υποβάλλονται πάντοτε στους ∆ήµους ή τις 
Κοινότητες που ανήκουν και στον αρµόδιο κατά περίπτωση Ανταποκριτή . 
Σε περίπτωση ζηµιών στη φυτική παραγωγή η προθεσµία υποβολής των 

δηλώσεων ζηµιάς είναι δώδεκα (12) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας ζηµιάς . 
Εφόσον η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία παρατείνεται και 

την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί . 
∆ήλωση ζηµιάς, για ζηµιογόνο αίτιο το οποίο δεν αναγγέλθηκε εντός του πρώτου 

48ωρου από την ηµεροµηνία ζηµιάς και υποβάλλεται πριν τη λήξη της δωδεκαήµερης 
προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων, θεωρείται εµπρόθεσµη και γίνεται δεκτή από 
τον Ανταποκριτή . 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται από τον Κύριο Ανταποκριτή στο αρµόδιο 

Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. « Αναγγελία Ζηµιάς » µε την πραγµατική ηµεροµηνία ζηµιάς, 
συµπληρώνεται στο χώρο των Παρατηρήσεων η ένδειξη « Καθυστερηµένη ενηµέρωση 
από τον ασφαλισµένο » και υπογράφεται το έντυπο της αναγγελίας µε ηµεροµηνία, την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης από τον ασφαλισµένο . Η δωδεκαήµερος προθεσµία 
παραλαβής των δηλώσεων προσµετράει από την ηµεροµηνία ζηµιάς . 
∆ήλωση Ζηµιάς, η οποία υποβάλλεται µετά την περίοδο της προθεσµίας των 12 

ηµερών, θεωρείται εκπρόθεσµη και δεν παραλαµβάνεται από τον Ανταποκριτή . 
 Εκπρόθεσµη δήλωση ζηµιάς ασφαλισµένου, µπορεί να γίνει δεκτή µόνο µετά από 

απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τοµέα ή άλλου οργάνου το οποίο έχει 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά, εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο αρµόδιο Υποκατάστηµα µέσα σε 
ένα µήνα από τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των δηλώσεων ζηµιάς και η 
καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. νοσηλεία σε νοσοκοµείο, απουσία 



                                                                                                                                           4  
κλπ ), οι οποίοι αποδεικνύονται µε επίσηµα στοιχεία. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή,  
το αρµόδιο Υποκατάστηµα ενηµερώνει τον ασφαλισµένο για τη διαδικασία η οποία θα 
ακολουθηθεί    (υποβολή δήλωσης, τέλη, διαδικασία εκτίµησης κλπ ) . 
Σε περίπτωση αναγγελίας ζηµιάς στο ζωικό κεφάλαιο η «∆ήλωση Ζηµιάς» 

υποβάλλεται από τον κτηνοτρόφο στον αρµόδιο Ανταποκριτή την αµέσως εποµένη ηµέρα 
από την ηµεροµηνία αναγγελίας ή την ηµεροµηνία εκτίµησης της ζηµιάς και 
πρωτοκολλείται στην έδρα του ∆ήµου. 
Για τις ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο που έχουµε σποραδικούς θανάτους από ασθένειες 

καλυπτόµενες από τον ΕΛΓΑ , γαγγραινώδη µαστίτιδα των αιγοπροβάτων, 
σπληνάνθρακα, πνευµατάνθρακα, ιογενή διάρροια ( νόσο των βλεννογόνων ) και κακοήθη 
καταρροϊκό πυρετό των βοοειδών ( γαγγραινώδη κόρυζα ), για κάθε αναγγελία θανάτου 
υποβάλλεται από τον κτηνοτρόφο νέα δήλωση ζηµιάς. 
Στις περιπτώσεις ζηµιών από άγρια ζώα(κατασπάραξη), στη δήλωση ζηµιάς 

συµπεριλαµβάνονται και τυχόν τραυµατισµένα ζώα, τα οποία ψόφησαν στη συνέχεια, σε 
διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµιάς. 

 
8. Παραλαβή « ∆ηλώσεων Ζηµιάς » – Τέλη εκτίµησης . 
 
Ο Ανταποκριτής κατά την παραλαβή των « ∆ηλώσεων Ζηµιάς » τις ελέγχει γα την ορθή 

και πλήρη συµπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, υπολογίζει τα τέλη εκτίµησης τα 
οποία αναγράφονται στην ειδική θέση και  υπογράφονται από τον Ανταποκριτή . 
Όλες οι " ∆ηλώσεις Ζηµιάς " πρωτοκολλούνται µε τον ίδιο αριθµό . 
Κάθε  Ανταποκριτής (κύριος ή επίκουρος), ανεξάρτητα από τον αριθµό των δηµοτικών ή 

κοινοτικών διαµερισµάτων στα οποία ασκεί τα καθήκοντά του, διατηρεί και χρησιµοποιεί 
ένα βιβλίο πρωτοκόλλου . 
Ο ασφαλισµένος κατά την υποβολή της « ∆ήλωσης Ζηµιάς » είναι υποχρεωµένος, σε 

περίπτωση ζηµιών στη φυτική παραγωγή, να καταθέσει εµπρόθεσµα στον Ανταποκριτή 
και τα αναλογούντα τέλη εκτίµησης . 

 
Τα  τέλη  εκτίµησης, κατά αναγγελία ζηµιάς και δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα,   

κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασµό του ΕΛ.Γ.Α. στην Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος ( Α.Τ.Ε. ) : 

 
                                      017.03.002264-34 
Τα τέλη εκτίµησης, µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να 

εξυπηρετηθούν από την Α.Τ.Ε. µπορεί να αποστέλλονται µε ταχυδροµική επιταγή 
στον ΕΛ.Γ.Α από τον αρµόδιο Ανταποκριτή στην παρακάτω διεύθυνση : 

                                                    ΕΛ.Γ.Α. 
                                              ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  45 
                                               11510  ΑΘΗΝΑ 
Ο Ανταποκριτής δεν επιβαρύνεται µε έξοδα αποστολής των τελών εκτίµησης. 
 
Εφόσον τα τέλη εκτίµησης ανέρχονται σε µεγάλα ποσά, είναι δυνατό να αποστέλλονται 

στον ΕΛ.Γ.Α. από τον Ανταποκριτή και πριν την λήξη της προθεσµίας των 12 ηµερών σε 
δύο ή περισσότερες δόσεις . 
Είναι δυνατό εφόσον τα τέλη εκτίµησης ανέρχονται σε µικρά ποσά να αποστέλλονται 

κατά αναγγελία στον ΕΛ.Γ.Α. και όχι κατά δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα . 
Στις περιπτώσεις ζηµιών στο ζωικό κεφάλαιο, τα τέλη εκτίµησης αποστέλλονται µε 

ταχυδροµική επιταγή από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο στην παραπάνω διεύθυνση ή 
κατατίθενται στο σχετικό λογαριασµό της Α.Τ.Ε., οπότε µαζί µε τη « ∆ήλωση Ζηµιάς » 
υποβάλλεται στον αρµόδιο Ανταποκριτή και το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης τους . 
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον κτηνοτρόφο . 
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   Tα τέλη εκτίµησης τα οποία ισχύουν αναγράφονται στο συνηµµένο Πίνακα Ι . 
 
 

 
9. Συµπλήρωση Συνοπτικών Σηµειωµάτων για ζηµιές στη φυτική παραγωγή . 
 
Την εποµένη ηµέρα από τη λήξη της 12ήµερης προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων 

ζηµιάς ο αρµόδιος Ανταποκριτής ταξινοµεί κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά,  αριθµεί τις  « 
∆ηλώσεις Ζηµιάς » οι οποίες υποβλήθηκαν και συµπληρώνει σε έξη ( 6 ) αντίγραφα το 
έντυπο « Συνοπτικό Σηµείωµα Ζηµιάς » . 
Η ταξινόµηση και αρίθµηση των δηλώσεων ζηµιάς και η συµπλήρωση του εντύπου « 

Συνοπτικό Σηµείωµα Ζηµιάς » γίνεται ξεχωριστά για κάθε αναγγελία ζηµιάς και για κάθε 
δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα και Κοινότητα . 
Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται και δεύτερη ∆ήλωση Ζηµιάς από τον ίδιο 

παραγωγό, για την ίδια αναγγελία και το ίδιο δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα ή την 
ίδια Κοινότητα, αυτή αριθµείται µε τον ίδιο αύξοντα αριθµό . 
Τα τρία ( 3 ) πρώτα αντίγραφα του εντύπου « Συνοπτικό  Σηµείωµα Ζηµιάς » µαζί µε τα 

τρία ( 3 ) λευκά και το έγχρωµο αντίγραφο µε την ένδειξη « Για τον Γεωπόνο » όλων των « 
∆ηλώσεων Ζηµιάς » που υποβλήθηκαν, παραµένουν στο ∆ήµο ή την Κοινότητα και 
παραδίδονται από τον αρµόδιο Ανταποκριτή στον γεωπόνο - εκτιµητή ή σε συνεννόηση µε 
το αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. προωθούνται σ΄ αυτό, προκειµένου να αρχίσει 
άµεσα η πρώτη µηχανογραφική επεξεργασία τους . 
Το τέταρτο ( 4 ) και πέµπτο ( 5 ) αντίγραφο του εντύπου «Συνοπτικό  Σηµείωµα Ζηµιάς», 

µαζί µε το ή τα αποδεικτικά κατάθεσης των τελών εκτίµησης, παραδίδονται από τους 
Επίκουρους Ανταποκριτές στον Κύριο Ανταποκριτή, ο οποίος µε βάση τα στοιχεία που 
αναφέρονται σ΄ αυτά, συµπληρώνει σε πέντε ( 5 ) αντίγραφα το έντυπο « Συγκεντρωτικό 
Συνοπτικό Σηµείωµα Ζηµιάς  » . 
Τα τέσσερα αντίγραφα του εντύπου « Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Σηµείωµα Ζηµιάς » µαζί 

µε ένα ( 1 ) αντίγραφο από όλα τα « Συνοπτικά Σηµειώµατα Ζηµιάς » τα οποία παρέδωσαν 
οι Επίκουροι Ανταποκριτές στον Κύριο Ανταποκριτή ως και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
κατάθεσης των τελών εκτίµησης, διαβιβάζονται στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. . 
Τα συνοπτικά σηµειώµατα πρωτοκολλούνται και αντίγραφα αυτών διατηρούνται στο αρχείο των Κύριων 

και Επίκουρων Ανταποκριτών . 
Το έντυπο « Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Σηµείωµα Ζηµιάς » αποστέλλεται από τον 

Κύριο Ανταποκριτή στο αρµόδιο Υποκατάστηµα και στις περιπτώσεις που δεν 
υποβλήθηκαν δηλώσεις ζηµιάς για συγκεκριµένη αναγγελία, προκειµένου να 
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία . 

 
 
 
 
10.  Αποστολή δικαιολογητικών για ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο . 
 
Ο αρµόδιος Ανταποκριτής µε την παραλαβή της " ∆ήλωσης Ζηµιάς " από τον 

κτηνοτρόφο, αποστέλλει αµέσως στο αρµόδιο Περιφερειακό Υποκατάστηµα : 
τα τρία ( 3 ) λευκά αντίγραφα της " ∆ήλωσης Ζηµιάς "  . 
το αποδεικτικό κατάθεσης των τελών εκτίµησης και 
κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προσκοµίσθηκε από τον ασφαλισµένο, επειδή 

ζητήθηκε από τον εκτιµητή ή κρίνεται σκόπιµο να υποβληθεί από τον ίδιο . 
 

 
11. Παραλαβή πορισµάτων εκτίµησης - Ενηµέρωση ασφαλισµένων . 
 
                 Για ζηµιές στη φυτική παραγωγή και το Ζωικό κεφάλαιο 
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Τα πορίσµατα εκτίµησης µε τη µορφή Πίνακα Ζηµιών, κοινοποιούνται από το αρµόδιο 

Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α στον Κύριο Ανταποκριτή του ∆ήµου ή της Κοινότητας . 
Ο Πίνακας Ζηµιών που κοινοποιείται, περιλαµβάνει όλες της δηλώσεις ζηµιάς οι οποίες 

υποβλήθηκαν για συγκεκριµένη ηµεροµηνία ζηµιάς και ζηµιογόνο αίτιο , ταξινοµηµένες 
κατά δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα . 
Ο Κύριος Ανταποκριτής µόλις παραλάβει τον Πίνακα Ζηµιών, ενηµερώνει τους 

αρµόδιους Επίκουρους Ανταποκριτές και µε σχετική πρόσκληση η οποία τοιχοκολλείται 
στους συνηθισµένους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου ή της Κοινότητας, καλεί όλους 
τους ενδιαφερόµενους ασφαλισµένους να λάβουν γνώση, ώστε να µπορούν να 
εκφράσουν εµπρόθεσµα τις τυχόν αντιρρήσεις τους, µε την υποβολή σχετικής αίτησης 
επανεκτίµησης . 
Τα επιµέρους τµήµατα του Πίνακα Ζηµιών µε τα πορίσµατα εκτίµησης κάθε δηµοτικού ή 

κοινοτικού διαµερίσµατος, µπορεί να παραδίδονται στους αρµόδιους Επίκουρους 
Ανταποκριτές και να τοιχοκολλούνται στο συνηθισµένο χώρο ανακοινώσεων των 
δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων, για τη διευκόλυνση των ασφαλισµένων . 

 
 
12.  Παραλαβή αιτήσεων επανεκτίµησης . 
  
Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι δεν συµφωνούν µε τα πορίσµατα εκτίµησης µπορούν, εντός 

δέκα ( 10 ) ηµερών για ζηµιές στη φυτική παραγωγή και δέκα πέντε ( 15 ) ηµερών 
για ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο, να υποβάλλουν αίτηση επανεκτίµησης στον 
Ανταποκριτή τον οποίον είχαν υποβάλλει και τη δήλωση ζηµιάς . 
Οι προθεσµίες αρχίζουν από την εποµένη ηµέρα της τοιχοκόλλησης της σχετικής 

πρόσκλησης . 
Οι αιτήσεις συµπληρώνονται από τους ίδιους τους ασφαλισµένους σε ειδικά έντυπά και 

παραδίδονται στον Ανταποκριτή ο οποίος αφού τις πρωτοκολλήσει, τις ελέγχει εάν είναι 
πλήρεις και κυρίως αν σ' αυτές προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα πορίσµατα εκτίµησης για τα 
οποία υποβάλλεται η αίτηση επανεκτίµησης και εισπράττονται τα τέλη επανεκτίµησης, τα 
οποία είναι διπλάσια των τελών εκτίµησης.. 
Η αίτηση επανεκτίµησης δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν καταβληθούν εµπρόθεσµα 

και τα ανάλογα τέλη επανεκτίµησης . 
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης αίτησης επανεκτίµησης εφαρµόζονται ανάλογα 

οι διατάξεις που ισχύουν και για τις δηλώσεις ζηµιάς . 
 
 
 
 
 
13. Αποστολή Πράξεων Παραλαβής 
 
Την επόµενη µέρα από τη λήξη της δεκαήµερης ή της δεκαπενθήµερης προθεσµίας για 

την υποβολή αιτήσεων επανεκτίµησης, οι Επίκουροι Ανταποκριτές συµπληρώνουν 
αντίστοιχα και παραδίδουν στον Κύριο Ανταποκριτή το έντυπο " Πράξη παραλαβής και 
δηµοσίας έκθεσης δηλώσεων ζηµιάς φυτικής παραγωγής " ή " Πράξη παραλαβής 
δήλωσης ζηµιάς ζωικού κεφαλαίου και ειδοποίησης κτηνοτρόφου " προκειµένου να 
ενηµερωθεί αυτός και στη συνέχεια το αρµόδιο Υποκατάστηµα για την υποβολή ή όχι 
αιτήσεων  επανεκτίµησης και προχωρήσουν τα επόµενα στάδια της ασφαλιστικής 
διαδικασίας . 
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις επανεκτίµησης, παραδίδονται επίσης στον 

Κύριο Ανταποκριτή : 
Οι αιτήσεις επανεκτίµησης και 
το αποδεικτικό κατάθεσης των τελών επανεκτίµησης . 
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Ο Κύριος Ανταποκριτής : 
Στην περίπτωση ζηµιών στην φυτική παραγωγή, µε βάση τα στοιχεία που του 
παραδόθηκαν, συµπληρώνει σε δύο αντίγραφα το ειδικό έντυπο « Αιτήσεις 
Επανεκτιµήσεων » και διαβιβάζει στο αρµόδιο Υποκατάστηµα το πρώτο αντίγραφο µε 
συνηµµένα τις Πράξεις παραλαβής, τις αιτήσεις επανεκτίµησης και τα αποδεικτικά 
καταβολής των τελών επανεκτίµησης. 
Στην περίπτωση ζηµιών στο ζωικό κεφάλαιο, αποστέλλεται στο αρµόδιο 

Υποκατάστηµα η αίτηση επανεκτίµησης και το αποδεικτικό κατάθεσης των τελών 
εκτίµησης . 
Σχετικά µε τη διαδικασία αποστολής των τελών επανεκτίµησης ακολουθείται ακριβώς η 

ίδια διαδικασία µε εκείνη της αποστολής των τελών εκτίµησης. 
∆ιευκρινίζεται, ότι η παραπάνω διαδικασία υποβολής αιτήσεων επανεκτίµησης 

ακολουθείται χωριστά για κάθε Πίνακα ζηµιάς . 
Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα, ότι η αποστολή στο Υποκατάστηµα των εντύπων " 

Πράξη παραλαβής και δηµοσίας έκθεσης δηλώσεων ζηµιάς φυτικής παραγωγής " και " 
Πράξη παραλαβής δήλωσης ζηµιάς ζωικού κεφαλαίου και ειδοποίησης κτηνοτρόφου ", 
είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα αν υποβλήθηκαν ή όχι αιτήσεις επανεκτίµησης ή τα 
πορίσµατα ζηµιάς είναι αποζηµιώσιµα ή όχι, προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
ασφαλιστική διαδικασία. 

 
14. Παραλαβή πορισµάτων επανεκτίµησης - Ενηµέρωση ασφαλισµένων . 
 
Τα πορίσµατα επανεκτίµησης µε τη µορφή Πίνακα Ζηµιών, κοινοποιούνται από το 

αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α στον Κύριο Ανταποκριτή του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας, ο οποίος καλεί τους ενδιαφερόµενους να λάβουν γνώση . 
Το πόρισµα της επανεκτίµησης είναι οριστικό και δεν µπορεί να ασκηθεί κατ' αυτού 

άλλο ένδικο µέσο (διαιτησία ή προσφυγή), εκτός από την περίπτωση της αναθεώρησής 
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών άρθρων των Κανονισµών Ασφάλισης . 

 
15. Έντυπα  – Εφοδιασµός 
 
Ο ΕΛ.Γ.Α.  προκειµένου  να διευκολύνει τόσο τους ασφαλισµένους όσο και τους 

Ανταποκριτές έχει σχεδιάσει και διαθέτει έντυπα για όλες τις φάσεις της ασφαλιστικής 
διαδικασίας . 
Επειδή ο Οργανισµός δεν είναι δυνατό να γνωρίζει τις ανάγκες σε έντυπα όλων των 

∆ήµων και Κοινοτήτων της Χώρας, ο Κύριος Ανταποκριτής πρέπει να φροντίζει για τον 
έγκαιρο εφοδιασµό, αλληλογραφώντας  ή τηλεφωνώντας στο αρµόδιο Περιφερειακό 
Υποκατάστηµα . 

 
16. Πληροφορίες 
 
Υπενθυµίζουµε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στα αρµόδια 

για την περιοχή σας Υποκαταστήµατά του ΕΛΓΑ. Επίσης, για επιπλέον πληροφορίες  
µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Κεντρική ∆ιοίκηση του Οργανισµού ως εξής : 
• ∆ιεύθυνση Ασφάλισης Φυτικού Τοµέα       :   7490457, 7490557, 7490559 
• ∆ιεύθυνση Ασφάλισης  Ζωικού  Τοµέα      :   7490451, 7490551 
• ∆ιεύθυνση Αποζηµιώσεων  Ζηµιών           :   7490446, 7490445, 7490545 
• ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, Τµήµα Ι 
(Μητρώο Ανταποκριτών, ορισµός-παύση-µεταβολή Αν/του): 7490477, 7490577 
• ∆ιεύθυνση Οικονοµικού                              :   7490480, 7490428 
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                                                                                           Ο ∆ιοικητής 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                                                 ∆ρ.  Μιλτιάδης Τσόγκας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

I. Αποδέκτες προς ενέργεια 
1. Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. 
2. Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΕΛ.Γ.Α. 
3. ∆ήµοι-Κοινότητες 
 
II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση 
 1.Υπουργείο Γεωργίας 
α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 
γ. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
δ. ∆/νση Εποπτευοµένων Γεωργικών 
   Οργανισµών και  Ιδρυµάτων 
ε .Γεν. ∆/νση Φυτικής Παραγωγής 
στ. Γεν. ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής 
ζ. ∆/νση Π.Σ.Ε.Α. 
2.Υπουργείο Εσωτερικών - ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
α. Γραφείου Υφυπουργού κ. Καϊσερλή 
β.  Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
   Σταδίου 27 - 10183 Αθήνα 
3. Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών  
4.Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
   ∆/νση Εσωτερικών 
5.ΠΟΕ - ΟΤΑ 
   Καρόλου 24 - 10487 Αθήνα 
6.ΟΜΕ - ΟΤΑ  
   Βεραντζέρου 22 - 10432 Αθήνα 
7. ΠΑΣΕΓΕΣ 
8. ΓΕΣΑΣΕ 
9. ΣΥ∆ΑΣΕ 

          10. ΟΓΑ 
          11. ΚΕ∆ΚΕ 

 
ΙΙΙ.       Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο κ. ∆ιοικητή 
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 
3. Γενικό ∆ιευθυντή 
4. ∆ιευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τµήµατα, Γραφεία Κ.∆. ΕΛ.Γ.Α. 
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