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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Βιάννο επισκέφθηκε ο Διοικητής του ΕΛΓΑ κος Βασίλης Έξαρχος με σκοπό την
ενημέρωση για τις αποζημιώσεις των καμένων ελαιόδεντρων από την πυρκαγιά του Ιουλίου
2012, αλλά και το μεγάλο θέμα της σχινοκαρπίας που οι συνέπειες της είναι τραγικές στην
φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή. Τον κο Έξαρχο συνόδευαν ο Περιφερειάρχης
Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης , ο Υφυπουργός Εργασίας κος Βασίλης Κεγκέρογλου, ο
Αντιπερειφερειάρχης Ηρακλείου κος Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου κος
Λευτέρης Αυγενάκης, υπηρεσιακά στελέχη του ΕΛΓΑ καθώς και ο πρόεδρος της ΟΑΣΝΗ
Γιώργος Τζωρτζάκης. Η επίσκεψη ξεκίνησε με αυτοψία στις περιοχές που επλειγησαν από
την πυρκαγιά και στα λιόφυτα όπου λόγω της σχινοκαρπίας δεν υπάρχει ελαιόκαρπος για
να διαπιστωθεί το μέγεθος της φετινής καταστροφής.
Στην συνάντηση στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Βιάννου κος Μπαριτάκης έθεσε τα κυριότερα
θέματα που απασχολούν τους παραγωγούς σε σχέση με τον ΕΛΓΑ και την καταβολή των
αποζημιώσεων και συγκεκριμένα:
- Χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων,
- καθορισμός δικαιολογητικών και υποβολή με άπλες διαδικασίες των αιτήσεων για τους
δικαιούχους των αποζημιώσεων,
- την αποζημίωση της ηρτημενης εσοδείας 2012 που καταστράφηκε,
- την αποζημίωση σε όλους του παραγωγούς άσχετα εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες,
- καθώς και την αποζημίωση του πάγιου εξοπλισμού όπως ιδιωτικά δίκτυα άρδευσης
κλπ.

Για το θέμα της φετινής καταστροφής λόγο σχινοκαρπιας ο Δήμαρχος πρότεινε άμεση
καταγραφή της ζημιάς και προώθηση της διαδικασίας για τις αποζημιώσεις σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Σημείωσε επίσης ότι η τοπική οικονομία δεν αντέχει πλέον από τις
αλλεπάλληλες καταστροφές στην παραγωγή που έχουν υποστεί για δυο συνεχόμενα χρόνια
οι αγρότες- παραγωγοί καθώς η ελιά είναι μονοκαλλιέργεια και δυστυχώς τα αποτελέσματα
πλέον είναι τραγικά για τον τόπο αλλά και την εθνική οικονομία γενικότερα.. Τέλος έθεσε
το θέμα της αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα άμεσης
αποζημίωσης όπως στο ζωικό κεφάλαιο και να συμπεριληφθούν καταστροφές που
προέρχονται από η πυρκαγιά ή θεομηνίες όπως η σχινοκαρπία.

Ο κ.Έξαρχος στην τοποθέτηση του εξήγησε ότι έχει εγκριθεί το πρόγραμμα αποζημιώσεων
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για την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2012 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται η έκδοση
της ΚΥΑ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών
προκειμένου να γνωστοποιηθεί η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τιη καταβολή των
αποζημιώσεων. Επίσης τόνισε ότι οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ βρίσκονται καθημερινά στην
περιοχή προκειμένου να προχωρήσουν στις εξατομικευσεις των ζημιών ώστε να μην
υπάρξει καμία επιπλέον καθυστέρηση όταν εκδοθεί η ΚΥΑ στην καταβολή των
αποζημιώσεων. Για το θέμα της σχινοκαρπίας παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι
πράγματι μεγάλο, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές, τόνισε ότι η πολιτεία
πρέπει να προχωρήσει σε αποζημιώσεις και πως το πρόβλημα είναι γενικότερο όχι μόνο για
την οικονομία του Ηρακλείου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι το οριστικό πρόγραμμα με
συγκεκριμένα στοιχεία και ποσοστά δεν μπορεί να γίνει πριν το τέλος του χρόνου όπου θα
υπάρχουν τα αποτελέσματα της φετινής παραγωγής και τα συγκριτικά μεγέθη από τις
προηγούμενες χρονιές . Και στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία
μέσω ΠΣΕΑ. Ο κος Έξαρχος φάνηκε ανοικτός στο θέμα της αλλαγής του κανονισμού του
ΕΛΓΑ και ζήτησε τις προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων, του Δήμου, και της
Περιφέρειας έτσι ώστε να ληφθέν υπόψιν κατά την αλλαγή του που σχεδιάζεται έως τέλος
του χρόνου.

Ακολούθησε διάλογος με τις τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων, παραγωγών, καθώς των
επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων κου Κλαδάκη και του κου Παπαδημητροπουλου που
ζήτησαν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και την ενίσχυση των παραγωγών τόσο
για το εισόδημα όσο και για τις πάγιες εγκαταστάσεις.

Τέθηκε επίσης το θέμα της φετινής δακοκτονίας όπου καταγράφονται σημαντικά
προβλήματα στην εφαρμογή της με αποτελέσματα να υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να
καταστραφεί εάν δεν έχει ήδη γίνει το ελάχιστο που απέμεινε από την φετινή παραγωγή.
Εκ μέρους της Περιφέρειας ο Αντιπερειφερειάρχης κος Κουκιαδάκης τόνισε την μεγάλη
διαδικαστική καθυστέρηση που έγινε για μια ακόμη φορά από το Υπουργείο Γεωργίας
ξεκαθάρισε ότι με πρωτοβουλία της Περιφέρειας ξεκίνησε το φετινό πρόγραμμα και ζήτησε
την αποκέντρωση του έτσι ώστε να το διαχειρίζεται ουσιαστικά η ίδια η Περιφέρεια χωρίς
την παρέμβαση του Υπουργείου.
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