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  Επιτέλους … εγκρίθηκε από την Commission η αποζημίωση των αμπελουργών για τον
περονόσπορο του 2011 – Δικαίωση της επιμονής της ΚΕΟΣΟΕ
  

Στο ζοφερό κλίμα των ημερών υπάρχουν και καλά νέα. Στο τέλος της προηγούμενης
εβδομάδας με ένα λιτό email προς τον ΕΛΓΑ, η Commission ενέκρινε την αποζημίωση των
αμπελουργών μέσω των ΠΣΕΑ

      

για την κάλυψη ζημιών από την επέλαση του περονόσπορου το 2011.

Το αποτέλεσμα είναι καρπός μιας επίμονης προσπάθειας που ξεκίνησε η ΚΕΟΣΟΕ από το
καλοκαίρι του 2011, πείθοντας το ΥΑΑΤ να συστήσει Ομάδα Εργασίας για την τεκμηρίωση
της ευθύνης των ακραίων καιρικών φαινομένων, όταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των
αμπελοκαλλιεργητών δεν κατέστη δυνατόν να ανασταλεί η εξάπλωση του περονόσπορου.

Παρά το αρνητικό κλίμα στη χώρα το ΥΑΑΤ αντέδρασε αμέσως στη θετική κατεύθυνση,
συστήνοντας επιτροπή που υπέδειξε η ΚΕΟΣΟΕ υπό τον καθηγητή Αμπελουργίας του ΓΠΑ
κ. Μ. Σταυρακάκη ως πρόεδρο και τους κκ Ε. Παπλωματά (ΓΠΑ), Αικ. Χρονοπούλου (ΓΠΑ),
Δ. Βακαλαουνάκη (ΕΘΙΑΓΕ) και η οποία ομολογουμένως εξέδωσε μια άκρως τεκμηριωμένη
μελέτη για την ανεξέλεγκτη φύση της ασθένειας. Η Μελέτη αποτέλεσε τη βάση του
αιτήματος του ΥΑΑΤ προς την Commission στο οποίο ενεπλάκη και ο ΕΛΓΑ με
αξιομνημόνευτη συνέπεια.

Στο φάκελο που υπεβλήθη εκτός της Μελέτης, συμπεριλήφθηκαν και όλες οι εκτιμήσεις του
ΕΛΓΑ, στις οποίες είχε προβεί μετά από αναγγελίες και κινητοποίησή του το κρίσιμο
χρονικό διάστημα.

Μετά την υποβολή του αιτήματος η Commission ζήτησε πρόσθετα στοιχεία, τα οποία
παρείχε η Επιτροπή «Σταυρακάκη» μέσω του ΕΛΓΑ. Εκ του αποτελέσματος, διαφαίνεται
ότι και ο ΕΛΓΑ και η Επιτροπή, έπεισαν την Commission για την έγκριση της αποζημίωσης.
Σήμερα, που τα Πανεπιστήμια, αλλά κυρίως ο Δημόσιος Τομέας βρίσκονται στο σκόπευτρο
των «μειώσεων» και της διαπόμπευσης, είτε μέσω της τρόικας είτε όχι, η ΚΕΟΣΟΕ εκ
μέρους των αμπελουργών τους εκφράζει την βαθύτατη ευγνωμοσύνη της.

Είναι γεγονός ότι τα ερωτήματα που έθεσε η Commission, εμπεριείχαν το σπέρμα της
αμφιβολίας για την επέλευση ακραίων φαινομένων, οι Δημόσιοι λειτουργοί και οι
Πανεπιστημιακοί όμως με μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο, ανέτρεψαν κάθε αμφιβολία, σε
αντίθεση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που «θέλει» το Δημόσιο Τομέα «αποδιοπομπαίο
τράγο».
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Παρόλ’ αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί νέα μάχη από τον ΕΛΓΑ στο υπουργείο
Οικονομικών γιατί η οικονομική κρίση έχει μειώσει τα κονδύλια του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα επόμενα βήματα στα οποία θα εμπλακεί και η ΚΕΟΣΟΕ αφορούν την μεθοδολογία
προσέγγισης των ζημιών ανά δικαιούχο και τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων, που
εκτιμούμε ότι θα δοθούν το 2014.
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