Με άδεια χέρια έφυγαν από τον Αποστόλου οι αγρότες που ζητούν αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για ζημιές

Συνάντηση είχαν, την Τρίτη (24/5), με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη
Αποστόλου, αγρότες από Λάρισα, Πέλλα, Πιερία και Ημαθία. Κύριο θέμα της συζήτησης
ήταν οι αποζημιώσεις, που ζητούν οι παραγωγοί από τον ΕΛΓΑ, για τις ζημιές εξαιτίας όπως υποστηρίζουν - του παγετού του περασμένου Μαρτίου. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο
ο κ. Γιάννης Βράνας, αντιπρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας, που
συμμετείχε στην συνάντηση, «δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από όσα μας ανέφερε
στη συνάντηση ο κ. Αποστόλου. Όπως μας είπε ο υπουργός θα βαδίσουν σύμφωνα με τον
κανονισμό του ΕΛΓΑ. Θα δημιουργηθεί μια επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίων η οποία
θα μελετήσει τις ζημιές και το αν αυτές προήλθαν από τον παγετό του Μαρτίου. Επίσης
πρότεινε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί είτε μέσω προγράμματος για την κλιματική
αλλαγή της ΕΕ είτε μέσω ΠΣΕΑ και de minimis».
Και προσθέτει: «Τελικά δεν μας είπε κάτι ουσιαστικό. Οι παραγωγοί ήδη έχουν ξεκινήσει
την συγκομιδή σε κάποια προϊόντα ενώ την ίδια στιγμή οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ συνεχίζουν
τις κινητοποιήσεις τους, αφού ακόμη δεν έχει ψηφιστεί η σχετική ΚΥΑ που θα λύσει τα
προβλήματα στις μετακινήσεις τους».

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας,
αποτελούμενη από τους Αναστάσιο Χαλκίδη πρόεδρο, Γιάννη Βράνα αντιπρόεδρο και
Χατζόπουλο Μάκη μέλος, καθώς και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Νομού Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ανάβρας και
δημοτικός σύμβουλος Αγιάς κ. Βασίλης Σμυρλής, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου
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Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτζής, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αργυροπουλίου,
καθώς και ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.
Όπως τόνισε από την πλευρά του ο κ. Ρίζος Μαρούδας, «στον υπουργό Ανάπτυξης κ.
Βαγγέλη Αποστόλου έθεσαν το θέμα των αποζημιώσεων από τις ζημιές που έχουν υποστεί
οι παραγωγοί και κυρίως οι δενδροκαλλιεργητές Αγιάς και Τυρνάβου, χωρίς να υπάρξουν
σαφείς απαντήσεις. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει βούληση της κυβέρνησης να αποζημιωθούν οι
αγρότες από τον παγετό του περασμένου Μαρτίου, πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Η
πρόταση του υπουργού να αποζημιωθούμε μέσω ενός προγράμματος της ΕΕ για την
Κλιματική Αλλαγή δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θέλουμε να αποζημιωθούμε μέσω του ΕΛΓΑ,
καθώς έχει καταγραφεί ο παγετός που προκάλεσε τις ζημιές και δεν οφείλεται στην
ακαρπία, όπως υποστηρίζει η πλευρά του ΕΛΓΑ. Στον κ. Αποστόλου τέθηκε και το ζήτημα
των καταστροφών από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, που σημειώθηκαν τις
τελευταίες ημέρες και στη Θεσσαλία, κάτι που συμπεριλαμβάνεται στους κανονισμούς του
ΕΛΓΑ ως ζημιογόνο αίτιο», τόνισε ο κ. Μαρούδας, προσθέτοντας την απόφαση τους «να
συνεχίσουν τον αγώνα τους για άμεση καταγραφή των ζημιών και διεκδίκηση δίκαιων
αποζημιώσεων».

Διαβάστε περισσότερα: http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&amp;id=98535
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