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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κο Βασίλη Έξαρχο είχε στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην
Αθήνα ο Δήμαρχος Βιάννου κος Παύλος Μπαριτάκης. Στην συναντηση παραβρέθηκε και ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κος Βασίλης Κεγκέρογου. Το θέμα της
συζήτησης ήταν η καταβολή των αποζημιώσεων από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2012
στην Βιάννο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο ΕΛΓΑ κατατέθηκαν 550 αιτήσεις από
πληγέντες παραγωγούς, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της εκκαθάρισης ενώ
κάποιες από αυτές έχουν ελλιπή στοιχεία για τις οποίες θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι
έτσι ώστε να συμπληρωθούν με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ
τόνισε ότι σταδιακά και μόλις οριστικοποιούνται οι έλεγχοι στα δικαιολογητικά από την
υπηρεσία θα δίνεται και η εντολή πληρωμής με στόχο η έναρξη της πίστωσης των
αποζημιώσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων να ξεκινήσει την περίοδο των εορτών
δηλαδή προς το τέλος του 2013.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε είναι αυτό των αποζημιώσεων από την φετινή
κατάσταση που δημιουργήθηκε στους ελαιοπαραγωγούς λόγου του φαινόμενου της
σχινοκαρπίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει ήδη η συλλογή των
στοιχείων καθώς και η τεκμηρίωση του αιτήματος για αποζημιώσεις προκειμένου το
πρόγραμμα να υποβληθεί για έγκριση αρχές του 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τα στοιχεία πάντως δείχνουν καταστροφή πολύ μεγαλύτερη από τις πρώτες εκτιμήσεις
αφού η ζημιές σε ορισμένες περιοχές είναι στο 100% της παραγωγής . Όμως οι
αποζημιώσεις αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν μέσω ΕΛΓΑ αλλά εντάσσονται στα ΠΣΕΑ
με αποτέλεσμα να υπάρξει χρονική καθυστέρηση στην καταβολή τους.

Ο Δήμαρχος επισήμανε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ την δυσχερή οικονομική θέση που
βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί του Δήμου, την ανάγκη να προχωρήσει όσο γίνεται πιο
σύντομα η καταβολή των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση έχει φέρει
σε δεινή θέση του παραγωγούς του Δήμου αφού φέτος δεν θα υπάρξει εισόδημα από τις
ελιές που ως γνωστό αποτελούν μονοκαλλιέργεια στην περιοχή.
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