ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής
Λαμία, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Μέτρα στήριξης των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων
της Π.Ε. Φθιώτιδας προς την ηγεσία του ΥπΑΑΤ
Την λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των πληγέντων του πρωτογενούς τομέα
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στους Δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και
Δομοκού από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» της 18ης Σεπτεμβρίου 2020,
ζητάει με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Μάκη Βορίδη, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ.
Δημήτρης Βουρδάνος.
Στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης μεταξύ άλλων αναφέρει :
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» που
συνέβησαν στη χώρα μας την 18η Σεπτεμβρίου, έπληξαν με σφοδρότητα και
την Π.Ε. Φθιώτιδας και ειδικά τους Δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και
Δομοκού, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, το
φυτικό κεφάλαιο και την κτηνοτροφία σε αγροτικές επιχειρήσεις και έγγειες
υποδομές.
Ωστόσο, με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την
αγωνία του συνόλου των πληγέντων απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα
καταθέτοντας τις προτάσεις μας και έχουν ως εξής :
 Άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και άμεση καταβολή των
αποζημιώσεων.
 Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων φυσικών και
νομικών προσώπων.
 Εφάπαξ καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 8.000€ των
πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν αγροτική
εκμετάλλευση.
 Ακατάσχετο και μη συμψηφισμός με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
Δημόσιο.
 Εξάμηνη παράταση της προθεσμίας για την καταβολή εισφορών στον
ΕΛΓΑ.










Αναστολή πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτροδότησης και ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων με άτοκο ή χαμηλό επιτόκιο για
όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Οικονομική
ενίσχυση
αποκατάστασης
διαβρωμένων
και
κατεστραμμένων γαιών.
Άμεση σύνταξη του προγράμματος ΠΣΕΑ και εξασφάλιση
προχρηματοδότησης μέσω των Τραπεζών για άμεση αποκατάσταση
του πάγιου κεφαλαίου.
Δημιουργία ειδικού μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
στουε πληγέντες Δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Δομοκού.
Ένταξη σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων των μη
ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών από τον ΕΛΓΑ που αφορούν σε
φυτικό, πάγιο και αποθηκευμένο κεφάλαιο (γεωτρήσεις, μοτέρ κτλ),
καθώς και σε διαβρώσεις και επιχωματώσεις αγροτεμαχίων, οι οποίες
μέχρι σήμερα δεν δηλώνονται από τους πληγέντες παραγωγούς και δεν
καταγράφονται. ( Πρότασή μας είναι να καταγράφονται και οι ανωτέρω
ζημιές από τον ΕΛΓΑ).
Χρηματοδότηση σε Δήμους και Περιφέρεια για την αποκατάσταση της
κατεστραμμένης αγροτικής οδοποιίας.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά το πρωτόγνωρο αυτό καιρικό φαινόμενο, οι καταστροφές στην περιοχή
είναι τεράστιες και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Σε αυτή την
κρίσιμη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με την κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού, κρίνεται αναγκαία η έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα
των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης και Δομοκού. Οφείλουμε να αναζητήσουμε
συνέργειες που θα ενισχύσουν την αγροτική οικονομία της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.»

