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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για ζημιές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Μήδεια»

Σε προγραμματισμένη ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου

2021 μέσω τηλεδιάσκεψης για τον καθορισμό της διαδικασίας αντιμετώπισης των ζημιών από το

ακραίο καιρικό φαινόμενο «Μήδεια» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε ο

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος.

Στην σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου,

συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης κ. Φάνος Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Κελαϊδίτης,

οι Βουλευτές του Νομού Εύβοιας κ. Σίμος Κεδίκογλου, κ. Θανάσης Ζεμπίλης, κ. Σπύρος

Πνευματικός, ο Γ.Γ. του ΥπΑΑΤ κ. Γεώργιος Στρατάκος, ο Αντιπροέδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Νίκος

Δούκας και ο Δ/ντής του Υπ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αθηνών κ. Δημήτρης Μπόλος.

Κατά την ενημέρωση ο κ. Λυκουρέντζος ανέφερε ότι τα κλιμάκια του ΕΛ.Γ.Α. έχουν ήδη κάνει τις

πρώτες εκτιμήσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί και έκανε κατανοητό ότι θα εφαρμοστεί

πλήρως η προβλεπόμενη διαδικασία του Κανονισμού για τις αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού

κεφαλαίου, τόσο για την εκτίμηση των ζημιών όσο και την καταβολή των αποζημιώσεων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός επεσήμανε το γεγονός ότι, για άλλη μια φορά, η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας ήταν στο κέντρο ακραίων καιρικών φαινομένων. Τόνισε την άριστη συνεργασία

που υπήρξε στις καταστροφικές πλημμύρες «Θάλεια» & «Ιανός», την γρήγορη ανταπόκριση της

πολιτείας στις εκτιμήσεις και στην καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες αλλά και την

ανάγκη σήμερα, κάλυψης του συνόλου των ζημιών που προκάλεσε το ακραίο καιρικό φαινόμενο

«Μήδεια» και να ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως ακριβώς στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων

του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός».

Από πλευράς Περιφέρειας ενημερώνουμε ότι :



1. Έχουν ξεκινήσει και υποβάλλονται αιτήσεις στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. των

πληγέντων Δήμων.

2. Αιτήσεις υποβάλλονται για ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά από Κανονισμό του

ΕΛ.Γ.Α.

3. Αιτήσεις υποβάλλονται και για καλλιέργειες που επλήγησαν και δεν συμπεριλαμβάνονται

στις περιπτώσεις οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. (ΚΟΕ).

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν και να ενημερωθούν από τους Δήμους

τους για το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων που είναι συγκεκριμένο.

«Για άλλη μια φορά ο Πρωτογενής μας τομέας επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στόχος μας είναι μέσα από συναντήσεις, συσκέψεις και συνεργασίες με τα συναρμόδια

Υπουργεία και τον ΕΛ.Γ.Α., οι γρήγορες διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και καταβολής

των αποζημιώσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης

Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος.


