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«Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων - αποζημιώσεων στον Πρωτογενή

Τομέα»

Ύστερα από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα της 9ης Αυγούστου 2020, οι

ζημιές που προκλήθηκαν στον Πρωτογενή Τομέα στους Δήμους Χαλκιδέων &

Διρφύων - Μεσσαπίων ήταν καταστροφικές. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα ήταν

η ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής, η καταστροφή του φυτικού και

ζωικού κεφαλαίου, των εγκαταστάσεων άρδευσης, των σταυλικών εγκαταστάσεων,

των κυψελών των μελισσοκόμων, καθώς επίσης σε γεωργικά εργαλεία και

μηχανήματα, φέρνοντας σε πραγματική απόγνωση τους αγρότες της Π.Ε. Εύβοιας και

συγκεκριμένα των Δ.Ε. Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων και του

Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Ήδη από την πρώτη ημέρα της θεομηνίας, αρμόδια συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν

ξεκινήσει τις εκτιμήσεις και αποτιμώνται οι ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες της

9ης Αυγούστου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής κ. Δημήτριος

Βουρδάνος συνεχίζει να πραγματοποιεί συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και

εκπροσώπους των αγροτών που επλήγησαν στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –

Μεσσαπίων, προκειμένου η Περιφέρεια να ενημερώσει τον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη για τις μεγάλες καταστροφές που

προκλήθηκαν στον αγροτικό τομέα από την θεομηνία της 9ης Αυγούστου και να



καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση, καθώς και άλλες οικονομικές ενισχύσεις

για να αποκατασταθούν οι ζημιές που δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους

απασχολούμενους στον Πρωτογενή Τομέα να ξαναφτιάξουν άμεσα τις

καλλιεργούμενες εκτάσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν τα εξαιρετικά

ποιοτικά προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας.

Ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις ζωικού και φυτικού κεφαλαίου

από τον ΕΛΓΑ θα υποβάλλονται από τους πληγέντες στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του

Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων :

1. Έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, για το ζωικό κεφάλαιο και τους

μελισσοκόμους.

2. Έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου για το φυτικό και το πάγιο κεφάλαιο.

Ήδη σε συνεργασία και μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους των ανωτέρω πληγέντων

Δήμων έχουν αναρτηθεί αντίστοιχες ανακοινώσεις από τους Δήμους για

περισσότερες πληροφορίες.


