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ΘΕΜΑ : «Αναπροσαρµογή των τελών εκτίµησης» 
 
Σας γνωρίζουµε ότι µε την αριθ. 172/19.12.2000 απόφ

ΕΛ.Γ.Α., αναπροσαρµόζονται, από 1/1/2002, τα τέλη εκτίµη
που καταβάλλει ο παραγωγός µε την υποβολή της δήλωσης ζη

Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση τα τέλη εκτίµη
ακολούθως : 

1. Για ζηµιές στη φυτική παραγωγή 
1.1. Για ζηµιά σε αροτριαίες καλλιέργειες σε ένα (1 €) ευρώ

κατά στρέµµα.  
1.2. Για ζηµιά σε αµπελοειδή σε δύο (2 €) ευρώ (681,

στρέµµα. 
1.3. Για ζηµιά σε καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων σε δ

του ευρώ, (34,07 δραχµές) κατά δένδρο, όταν τα δένδ
σε ελεύθερα ή γραµµοειδή (υποστηριγµένα) σχήµατα. 
∆ιευκρινίζεται ότι, σε καλλιέργειες καρποφόρων δένδρ
των δένδρων γίνεται σε "φωλιές" ή "θέσεις" για το
τελών θα λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των "φω
(φουντούκια, ακτινίδια κλπ) 

1.4. Για ζηµιά σε καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν
χαµηλή κάλυψη),  σε δέκα (10 €) ευρώ (3.407,50 δραχ

1.5. Για ζηµιά σε καλλιέργειες δρεπτών ανθέων σε είκοσι 
δραχµές) κατά στρέµµα. 
Αθήνα, 28/11/01 
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(20 €) ευρώ (6.815 
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1.6. Για ζηµιά σε καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών 
θάµνων - δένδρων σε σαράντα (40 €) ευρώ (13.630 δραχµές) κατά 
στρέµµα. 

1.7. Για ζηµιά σε καλλιέργειες γλαστρικών φυτών σε πενήντα (50 €) ευρώ 
(17.037,5 δραχµές) κατά στρέµµα. 
Τα τέλη επανεκτίµησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 
του Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α., 
ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίµησης. 

2. Για ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο : 
2.1. Για βοοειδή και µόνοπλα σε τριάντα (30 €) ευρώ (10.222,5) κατά κεφαλή 

ζηµιωθέντος ζώου. 
2.2. Για αιγοπρόβατα και χοίρους  σε δύο (2 €) ευρώ (682 δραχµές) κατά 

κεφαλή ζηµιωθέντος ζώου.  
2.3. Για όρνιθες, γαλοπούλες και κουνέλια σε ένα δέκατο (0,1 €) του ευρώ (34 

δραχµές) κατά κεφαλή ζηµιωθέντος ζώου.  
2.4. Για µελισσοσµήνη  σε δύο (2 €) ευρώ (682 δραχµές) κατά ζηµιωθέν 

µελισσοσµήνος  (κυψέλη). 
2.5. Ορίζεται ως ανώτατο όριο τελών εκτίµησης το ποσό των τριακοσίων (300 

€) ευρώ (102.230 δραχµών) ανά αναγγελία ζηµιάς. 
Τα τέλη επανεκτίµησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16 
του Κανονισµού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α., 
ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίµησης. 

3. Επιστροφή Τελών 
Τα τέλη εκτίµησης και επανεκτίµησης ζηµιών επιστρέφονται στους 
ασφαλισµένους εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα δέκα (10 €) ευρώ (3.407,50 
δραχµές) κατά δήλωση, µετά από αίτησή τους, στις εξής περιπτώσεις : 
3.1. Όταν η δήλωση ζηµιάς ή η αίτηση επανεκτίµησης υποβάλλεται 

εκπρόθεσµα και δεν εξετάζεται  
3.2. Όταν γίνεται ανάκληση της δήλωσης ζηµιάς ή της αίτησης επανεκτίµησης 

από τον ασφαλισµένο 
3.3. Στην περίπτωση που δεν διενεργήθηκε εκτίµηση επειδή η ζηµιά δεν 

καλύπτεται ή εξαιρείται  από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής 
Παραγωγής. 



 
4. ∆ιαδικασίες είσπραξης και αποστολής 

Σχετικά µε τις διαδικασίες είσπραξης και αποστολής των τελών εκτίµησης σας 
υπενθυµίζουµε τα ακόλουθα : 
4.1.  Για ζηµιές στη φυτική παραγωγή : 

Ο ασφαλισµένος κατά την υποβολή της « ∆ήλωσης Ζηµιάς » είναι 
υποχρεωµένος µαζί µε τη δήλωσή του, 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 ( ΑΤΕ. ) : 

017.03.002264-34 
Τα τέλη εκτίµησης, µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να 
εξυπηρετηθούν από την ΑΤΕ. µπορεί να αποστέλλονται µε το ειδικό 
έντυπο ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ (εικ.1) για την καταβολή των τελών 
εκτίµησης ή επανεκτίµησης της φυτικής παραγωγής (Ε∆1-61) µε το οποίο 
θα εφοδιαστούν οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α και τα Υποκαταστήµατα του 
ΕΛ.Γ.Α. 

 
 
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α και στις δύο περιπτώσεις 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. 
Την εποµένη ηµέρα από τη λήξη της 12ήµερης προθεσµίας υποβολής των 
δηλώσεων ζηµιάς ο Κύριος Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α διαβιβάζει στο 
αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. τα αποδεικτικά κατάθεσης των τελών 
εκτίµησης µαζί µε τα αντίστοιχα αντίγραφα των «Συνοπτικών 
Σηµειωµάτων Ζηµιάς» τα οποία του παρέδωσαν οι Επίκουροι 
Ανταποκριτές καθώς και τέσσερα (4) αντίγραφα του εντύπου 
«Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Σηµείωµα Ζηµιάς». 
Στις περιπτώσεις που υποβληθούν αιτήσεις επανεκτίµησης αυτές δεν 
λαµβάνονται υπόψη εάν δεν συνοδεύονται από απόδειξη εµπρόθεσµης 
καταβολής για λογαριασµό του ΕΛ.Γ.Α των τελών επανεκτίµησης που 
ορίζονται στο διπλάσιο των αντιστοίχων τελών εκτίµησης. Τα αποδεικτικά 
κατάθεσης των τελών επανεκτίµησης αποστέλλονται από τον Κύριο 
Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΕΛ.Γ.Α . µαζί µε τα 
υπόλοιπα προβλεπόµενα δικαιολογητικά (Πράξεις παραλαβής και αιτήσεις 
επανεκτίµησης) ενώ σχετικά µε τη διαδικασία αποστολής των τελών 



επανεκτίµησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε εκείνη της αποστολής 
των τελών εκτίµησης.    
Στη περίπτωση που εκκρεµεί διενέργεια επανεκτίµησης άλλης ζηµιάς για 
την ίδια καλλιέργεια, για την οποία έχουν καταβληθεί τέλη επανεκτίµησης, 
δεν καταβάλλονται νέα τέλη επανεκτίµησης. 
 

4.2. Για ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο : 
Ο ΕΛΓΑ θα εφοδιάσει όλα τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατά του και τους 
Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α µε ειδικό έντυπο ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ για 
την καταβολή των τελών εκτίµησης/επανεκτίµησης του ζωικού κεφαλαίου 
(Ε∆2-15). 

 
 
Στις περιπτώσεις ζηµιών στο ζωικό κεφάλαιο, τα τέλη εκτίµησης 
αποστέλλονται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο µε το ειδικό έντυπο 
ταχυπληρωµής (εικ.2) το οποίο προµηθεύεται από τον εκτιµητή ή από τον 
ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α., οπότε µαζί µε τη «∆ήλωση Ζηµιάς» 
υποβάλλεται στον αρµόδιο Ανταποκριτή και το αποδεικτικό κατάθεσης 
τους. 
Ο αρµόδιος Ανταποκριτής µε την παραλαβή της "∆ήλωσης Ζηµιάς" από 
τον κτηνοτρόφο, αποστέλλει αµέσως στο αρµόδιο Περιφερειακό 
Υποκατάστηµα µαζί µε τη ∆ήλωση και το αποδεικτικό κατάθεσης των 
τελών εκτίµησης.  
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης επανεκτίµησης, καταβάλλονται 
εµπρόθεσµα από τον κτηνοτρόφο τα προβλεπόµενα τέλη (διπλάσια των 
αντίστοιχων τελών εκτίµησης) τα οποία αποστέλλονται από τον Κύριο 
Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α στο αρµόδιο Υποκατάστηµα µαζί µε την αίτηση 
επανεκτίµησης του κτηνοτρόφου και την αντίστοιχη Πράξη παραλαβής.   

5. Πέρα από την καταβολή των τελών εκτίµησης, οι ασφαλισµένοι δεν καταβάλουν 
κανένα άλλο τέλος ή αµοιβή  για την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής  
διαδικασίας, π.χ. για τη σύνταξη δήλωσης ζηµιάς, για τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης ζηµιάς, για τη σύνταξη αίτησης επανεκτίµησης, για την 
είσπραξη της ασφαλιστικής αποζηµίωσης κλπ . 
 

 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
Γραφείο ∆ιοικητή 
Γραφείο Υποδιοικητή 

∆ρ  

Οργανικές Μονάδες Κ∆ 
Όλο το προσωπικό του ΕΛΓΑ  
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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. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 
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. ∆ιευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τµήµατα, Γραφεία Κ.∆. ΕΛ.Γ.Α. 

 
 

 
 


