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Μέτρα στήριξης των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων
της Π.Ε. Εύβοιας προς την ηγεσία του ΥπΑΑΤ

Προγραμματισμένη επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές στην Π.Ε. Εύβοιας
πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.
Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ κ. Γιώργο
Στρατάκο.

Την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συνόδευσαν ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, οι Αντιπεριφερειάρχες κκ.
Γιώργος Κελαϊδίτης, Δημήτρης Βουρδάνος, Ηλίας Μπουρμάς και Κώστας
Γαλάνης, μαζί με τους Δημάρχους κκ. Έλενα Βάκα και Γιώργο Ψαθά και τους
Βουλευτές Ν. Εύβοιας κκ. Σίμο Κεδίκογλου και Θανάση Ζεμπίλη.

Ο κ. Βορίδης επισκέφθηκε διάφορες περιοχές στο Ληλάντιο πεδίο και είχε
επαφές με αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της
περιοχής. Παράλληλα, διαπίστωσε επί τόπου τις ζημιές από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, σε έργα υποδομής αρδευτικών
δικτύων και αντλητικών συγκροτημάτων, γεωργικές εγκαταστάσεις,
θερμοκήπια, μεταποιητικές μονάδες, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και στην
αγροτική οδοποιία.

Στη συνέχεια, ακολούθησε σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας,
όπου, εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτριος Βουρδάνος εισηγήθηκε μια
σειρά από μέτρα στήριξης των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων
της Π.Ε. Εύβοιας, τα οποία έχουν ως εξής:

 Άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και σε πραγματικά
γρήγορους ρυθμούς η καταβολή των αποζημιώσεων.

 Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων φυσικών και
νομικών προσώπων για έξι μήνες.

 Εφάπαξ καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης €8.000 των
πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ως κύρια ή
δευτερεύουσα αγροτική δραστηριότητα.



 Ακατάσχετο και μη συμψηφισμός με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
δημόσιο.

 Παράταση προθεσμίας για την καταβολή εισφορών στον ΕΛΓΑ για έξι
μήνες.

 Αναστολή πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ) και
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων των πληγέντων φυσικών και
νομικών προσώπων και δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων με
άτοκο ή χαμηλό επιτόκιο.

 Οικονομική ενίσχυση αποκατάστασης διαβρωμένων και
κατεστραμμένων γαιών.

 Άμεση σύνταξη προγράμματος ΠΣΕΑ και εξασφάλιση
προχρηματοδότησης μέσω Τραπεζών για αποκατάσταση του πάγιου
κεφαλαίου και την κάλυψη του δανειακού κεφαλαίου από τα ΠΣΕΑ
όταν εγκριθεί, όπως ήδη εφαρμόζεται σε Προγράμματα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

 Άμεση εκταμίευση και πίστωση στους λογαριασμούς των ενταχθέντων
στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) υπομέτρο
4.1 “Σχέδια Βελτίωσης”, καθώς και άμεση προκήρυξη και υλοποίηση
της δράσης 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ύδατος”.

 Επέκταση των παραπάνω μέτρων στήριξης και στους μη κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται εκτός
συστήματος ΟΣΔΕ και ασφαλιστικού οργανισμού του ΕΛΓΑ.

 Χρηματοδότηση σε Δήμους και Περιφέρεια για την αποκατάσταση της
αγροτικής και δασικής οδοποιίας.

 Δημιουργία ειδικού μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
για την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων - Μεσσαπίων με
τον υψηλότερο δυνατό συντελεστή ενίσχυσης.

«Οι καταστροφές που άφησε πίσω της η πλημμύρα της 9ης Αυγούστου σε
αγροτικές καλλιέργειες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις είναι
τεράστιες. Γι` αυτό είναι αναγκαίο να τεθούν εκ νέου οι απαραίτητες στέρεες
βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου του πρωτογενούς
τομέα στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων -
Μεσσαπίων, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν τα υψηλής προστιθέμενης
αξίας προϊόντα και να εκπροσωπούν επάξια την χώρα μας, τόσο στις εγχώριες
όσο και στις διεθνείς αγορές.» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος.


