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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Παρέμβαση Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις καταστροφικές πλημμύρες
στην Πελοπόννησο»
Με αφορμή τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου
το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προχώρησε
σε έγγραφη παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς δίνοντας βαρύτητα στα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα. Κατατέθηκαν προτάσεις τόσο σε
σχέση με άμεσες ενέργειες για βοήθεια στους πληγέντες αγρότες αλλά και στην
ανάγκη λήψης μακροπρόθεσμων μέτρων ώστε τα φαινόμενα να μην επαναληφθούν
και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
Άμεσα προτάθηκε:
1. Να δοθούν πιστώσεις για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών
αναχωμάτων, ιδιαίτερα στις περιοχές Βλαχιώτη και Έλους Λακωνίας αλλά και
όπου αλλού υπάρχουν παρόμοιες καταστροφές προκειμένου να μην έχουμε
επανάληψη των φαινομένων κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο
2. Να εξεταστούν κατά προτεραιότητα αιτήσεις από τους πληγέντες νομούς για
τα μέτρα του Β’ πυλώνα της ΚΑΠ που αναμένεται να ξεκινήσουν (π.χ. νέοι
αγρότες)
3. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις αιτήσεις ένταξης στο νέο LEADER για τους
νομούς που επλήγησαν
4. Να παρασχεθεί έκπτωση στα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ για τα επόμενα δύο
χρόνια για αγρότες των νομών που επλήγησαν (π.χ. δυνατότητα μείωσης
ασφαλίστρου 20% χωρίς αντίστοιχη μείωση αποζημίωσης σε περίπτωση
ζημιάς)
5. Να ανασταλεί η καταβολή φόρων από τους πληγέντες

6. Να επεκταθεί ο κανονισμός ασφάλισης με δυνατότητα ένταξης στο
πρόγραμμα ΠΣΕΑ του ΕΛΓΑ όσο το δυνατόν περισσότερων παγίων τα οποία
χάθηκαν από τις πλημμύρες (αντλίες, παρελκόμενα κ.α.), όπως συνέβαινε και
στο παρελθόν
7. Να δημιουργηθούν ειδικά κλιμάκια για την εξέταση καταστροφών σε
θερμοκηπιακές μονάδες αφού στις περιπτώσεις αυτές τα κόστη ζημιών είναι
πολύ μεγαλύτερα και η αποκατάσταση είναι απόλυτα επείγουσα
Επιπλέον αναδείχθηκαν θεσμικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε
μακροπρόθεσμα να υπάρξουν οφέλη για τον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο.
Χαρακτηριστικά τονίστηκε:
1. Η ανάγκη πολιτικής βούλησης για στήριξη του ΕΛΓΑ μέσα από χρηματοδότηση
των προγραμμάτων ΠΣΕΑ αλλά και από την επαρκή στελέχωση με γεωτεχνικό
εκτιμητικό προσωπικό. Ζητήθηκε να γίνει στελέχωση των υποκαταστημάτων
Τρίπολης και Πάτρας προκειμένου να προχωρήσουν οι εκτιμήσεις άμεσα. Επιπλέον
αναδείχθηκε το πρόβλημα που υπάρχει με την αδυναμία μετακινήσεων των
εκτιμητών αφού οι θεσμοθετημένες αυτή την στιγμή αποζημιώσεις δεν τους
επιτρέπουν να κινηθούν χωρίς προσωπική οικονομική ζημιά σε μια εποχή που οι
εργαζόμενοι ανταπεξέρχονται δύσκολα στις προσωπικές οικονομικές υποχρεώσεις
2. Αναδείχθηκαν τα κενά που έχει δημιουργήσει ο νόμος της αυτοδιοίκησης
(Καλλικράτης) αφού όλα τα δίκτυα και οι υποδομές των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ
παραμένουν σε άθλια κατάσταση και σε πολλές περιπτώσεις συνέβαλαν στην
μεγέθυνση των φαινομένων. Προτάθηκε η οργάνωση της διαχείρισης του αγροτικού
νερού κεντρικά με επανασύσταση των δομών εγγείων βελτιώσεων (που τώρα έχουν
διαλυθεί) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
όχι με συναρμοδιότητα των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης που έδειξε ότι δεν λειτουργεί
3. Τονίστηκε για άλλη μια φορά πως θα πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους η προστασία
της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με σύνταξη εδαφολογικών χαρτών.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον αναδασμό
Μπουρνιά Καλαμάτας λόγω γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
4. Αναδείχθηκε το θέμα της χωρίς υδρογεωλογικές μελέτες κάλυψης των ρεμάτων
αντί της περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτών (οριοθέτηση, καθαρισμοί, αστυνόμευση)
ώστε να αποτελούν πνεύμονες αναψυχής και βελτίωσης του μικροπεριβάλλοντος των
οικισμών. Οι συναρμοδιότητες δημιουργούν καθεστώς ανομίας (Δήμοι με γραφεία
δόμησης και Περιφέρειες με τμήματα περιβάλλοντος).
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