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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Πληρώθηκαν οι δικαιούχοι ηρτηµένης σοδειάς 2009 Πεδιάδας Μόρνου µε
739.733€
Εγκρίθηκε η πίστωση 670.339€ για τους δικαιούχους του 2010
Στο τελικό στάδιο ο αναδασµός

Ολοκληρώθηκε η πληρωµή των 362 δικαιούχων αγροτών για την ηρτηµένη εσοδεία
του έτους 2009 µε το ποσό των 739.733€ από πιστώσεις του έργου «∆ίκτυο ανοικτών
διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδας».
Η έγκριση της πίστωσης δόθηκε 09 – 01 – 2013 από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στις 05 – 02 – 2013 η αρµόδια υπηρεσία ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
έστειλε στο Υπουργείο τις καταστάσεις πληρωµής και µετά από τον έλεγχο του
Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Στις 8 Μαρτίου υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη η διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση
ηρτηµένης εσοδείας του έτους 2010 για ζηµιές που προξενήθηκαν κατά την εκτέλεση
των έργων «∆ίκτυο ανοικτών αγωγών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδας».
∆ικαιούχοι θα είναι παραγωγοί της κτηµατικής περιοχής Μαλαµάτων και
Μανάγουλης του Νοµού Φωκίδας, οι οποίοι υπέστησαν ζηµιές κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις αποζηµιώσεις θα
ανέλθει σε 670.339,84€.
Αναµένεται στο προσεχές διάστηµα να ολοκληρωθεί και η πληρωµή των
ίδιων παραγωγών για το έτος 2010 µετά την τροποποίηση του Τεχνικού ∆ελτίου

έργου και την εξεύρεση των χρηµάτων. Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε µετά από
ενέργειες και συνεχείς παρεµβάσεις µας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ενηµερώσουµε τους ενδιαφερόµενους ότι ο
αναδασµός βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την οριστική παραλαβή των νέων
κτηµάτων, αφού γίνει η ανάρτηση πινάκων και συνεδριάσει η Επιτροπή Αναδασµού.
Αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον εξαντληθούν οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων,
όπως προβλέπει ο νόµος και ένεκα του διαµεσολαβούντος χρόνου, η υπόδειξη των
νέων τεµαχίων στους δικαιούχους αναµένεται να αρχίσει εντός του επόµενου
τριµήνου και να περατωθούν εν συνεχεία στο επόµενο δίµηνο. Συνεπώς απαιτείται εκ
µέρους του Υπουργείου, όπως τονίζεται σε έγγραφό µας, να δροµολογηθούν τα εξής:
Α. α) Η τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του τεχνικού µέρους του έργου που πρέπει
να ολοκληρωθούν για πλήρη λειτουργία π.χ. δρόµων, διωρύγων, τάφρων κλπ.
β) η περιµετρική τάφρος και τα τεχνικά διάβασης στα νέα αγροτεµάχια
γ) ο τρόπος εφαρµογής της συστηµατοποίησης και ισοπέδωσης των τεµαχίων
δ) οτιδήποτε κριθεί εκ µέρους σας απαραίτητο.
Β) Να οριστικοποιηθεί το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου ώστε να
συνταχθεί το µητρώο του έργου και να εφαρµοστεί η σταδιακή παράδοση ∆ιοίκησης
Λειτουργίας και Συντήρησης στο φορέα, µε την διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ
17443/1001/84/21-02-75.
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