Άμεση κινητοποίηση για τις καταστροφές στη Θεσσαλία

Τη σημασία της άμεσης εξατομίκευσης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και της ταχύτατης
καταβολής δίκαιων αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, τονίζει ο πρόεδρος του
Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη κ. Παναγιώτης Καλφούντζος έπειτα από
συναντήσεις που είχε με μέλη του Συνεταιρισμού που επλήγησαν από τις θεομηνίες των
προηγούμενων ημερών.

Καλλιέργειες όπως σιτηρά, βαμβάκια, ψυχανθή και κηπευτικά καταστράφηκαν από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, την πρωτοφανή για την περίοδο βροχόπτωση και το πυκνό
χαλάζι σε κατά τόπους περιοχές της ευρύτερης Θεσσαλίας.

Ο κ. Καλφούντζος τόνισε πως «αποτελεί επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούν ταχύτατα
όλοι οι αρμόδιοι φορείς, να σταθούν αρωγοί στους αγρότες καθώς πολλοί εξ αυτών είδαν
τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται ολικά και πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό
πρόβλημα βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών τους.

Στα σιτηρά εκτιμάται ότι τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν άμεσα τόσο την ποσότητα
όσο και την ποιότητα των καλλιεργειών, ενώ και στα ψυχανθή το ποσοστό καταστροφής σε
ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το 100%.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς:

1ον:Άμεση και σωστή εκτίμηση και εξατομίκευση των ζημιών στα δεκάδες χιλιάδες
στρέμματα που χτυπήθηκαν από το χαλάζι και την πρωτοφανή βροχόπτωση, ιδιαίτερα στα
σιτηρά και όσες καλλιέργειες βρίσκονται λίγο πριν την τελική ωρίμανση και τη συγκομιδή.

2ον: Εκτίμηση των ζημιών με βάση την πραγματική αναμενόμενη παραγωγή, ώστε οι
αγρότες να λάβουν δίκαιες αποζημιώσεις και να μπορέσουν να καλύψουν μέρος του
εισοδήματος που θα χάσουν εξαιτίας της καταστροφής στις καλλιέργειές τους.

3ον: Συνολική επαναξιολόγηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ (ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της
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ασφαλιζόμενης αξίας των καλλιεργειών που χρήζει άμεσης αναπροσαρμογής) και με στόχο
να είναι εξασφαλισμένη η καταβολή αποζημίωσης για όλες τις περιπτώσεις ζημιών από
ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

4ον: Επιτάχυνση στην καταβολή της επιστροφής ΦΠΑ και των συνδεδεμένων ενισχύσεων
προς όλους τους αγρότες των πληγεισών περιοχών, ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία
μικρή οικονομική ανάσα.

Πηγή: www.eleftheria.gr
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