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25 Φεβρουαρίου 2014
Προς αναζήτηση κονδυλίων το υπουργείο Οικονομικών για τον περονόσπορο 2011, για
αποζημιώσεις μικρότερες των αρχικών προβλέψεων

Η ανακίνηση του θέματος καταβολής αποζημιώσεων στους αμπελουργούς για τον
περονόσπορο του 2011, από τον βουλευτή Ηρακλείου Λ. Αυγενάκη και η απάντηση του
αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Χαρακόπουλου,
καταδεικνύουν το σημείο μηδέν που βρίσκεται το θέμα και δεν είναι άλλο από τη δυστοκία
διάθεσης κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρ’ ότι αρχικά ο ΕΛΓΑ, είχε
ενημερώσει το υπουργείο Οικονομικών για εκταμίευση 23 εκ. €.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, το ποσό που είναι ρεαλιστικό να διατεθεί σε σχέση
με τις δεσμεύσεις κονδυλίων για αποζημιώσεις είναι κατά πολύ μικρότερο των 23 εκ. €,
εξαιτίας και των ταμειακών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, αλλά επίσης και εκ του
γεγονότος ότι διαφαίνεται ότι πολλοί αμπελουργοί δεν θα είναι επιλέξιμοι στις
αποζημιώσεις, αφού δεν θα εκπληρούν βασικές προϋποθέσεις για λήψη αποζημίωσης (κατά
κύριο επάγγελμα αγρότης, τήρηση νομίμων υποχρεώσεων κλπ).
Ο βουλευτής Ηρακλείου Λ. Αυγενάκης ζήτησε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τον
περονόσπορο του 2011, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς του Υπουργούς Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών κ.κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και Ιωάννη Στουρνάρα,
δεδομένου ότι σε λίγο καιρό συμπληρώνονται τρία χρόνια και οι πληγέντες ακόμα δεν έχουν
λάβει ούτε ένα ευρώ.
Ο κ. Αυγενάκης αναφέρει:
Ο ΕΛΓΑ έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών πλήρη φάκελο για πρόγραμμα
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων Π.Σ.Ε.Α. ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ για την
αποζημίωση των αμπελοκαλλιεργητών για τον περονόσπορο του Μαρτίου- Ιουνίου 2011. Οι
καταστροφές που δημιούργησε ο περονόσπορος στους ελληνικούς αμπελώνες κατά την
καλλιεργητική περίοδο 2011, ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε ορισμένες περιπτώσεις
έφτασαν έως και το 90%. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε από σχετική μελέτη που εκπόνησε
ομάδα εργασίας, η οποία συστάθηκε για το θέμα αυτό με απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όπως αναφέρονταν στη μελέτη, στους συμβατικούς αμπελώνες που προσβλήθηκαν από
περονόσπορο - με βάση όσα κατέδειξαν οι επισημάνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του
ΕΛΓΑ - τα ποσοστά των ζημιών στις ποικιλίες οινοποιίας κυμάνθηκαν από 30% έως 60-65
%. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Φωκίδα, έφθασε και το 90%.
Στο νομό Ηρακλείου, τα ποσοστά των ζημιών κυμάνθηκαν από 35% έως 65 % και στο νομό
Κορινθίας κατά μέσο όρο 40%, πλην της ποικιλίας Αγιωργίτικο που ανήλθε σε 50% κατά
μέσο όρο. Να σημειωθεί ότι στη διαφοροποίηση των ζημιών συνέβαλαν πολλοί παράγοντες
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π.χ. το μικροκλίμα του αμπελώνα και η οργάνωσή του, οι μετεωρολογικές συνθήκες κ.α.
Στους βιολογικούς αμπελώνες των ποικιλιών οινοποιίας, οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες και
κυμάνθηκαν από 40% έως 80 ή και 90%. Όσον αφορά στις επιτραπέζιες ποικιλίες των
συμβατικών αμπελώνων, οι ζημιές κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (περίπου 30% με
35%), αλλά στους βιολογικούς αμπελώνες των επιτραπέζιων ποικιλιών και ειδικά στη
Σουλτανίνα τα ποσοστά των ζημιών ήταν κατά πολύ υψηλότερα από 40 έως 80% ή και 90%
σε κάποιες περιπτώσεις.
Όπως αναφέρει ο κ. Λ. Αυγενάκης στο έγγραφό του: «τον Μάιο του 2013, ζητήθηκαν
επιπλέον στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ένταση των
βροχοπτώσεων, τα οποία και στάλθηκαν εγκαίρως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Έτσι, στις 29-6-2013, δόθηκε το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για την
αποζημίωση των αμπελουργών μέσω των ΠΣΕΑ, για την κάλυψη ζημιών από την επέλαση
του περονόσπορου το 2011, με συνολικό ποσό αποζημιώσεων 23 εκατ. ευρώ.»
Επιπλέον, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής επισημαίνει ότι: «σε επίσκεψη του, ο Πρόεδρος του
ΕΛΓΑ κ. Βασίλης Έξαρχος στο Ηράκλειο Κρήτης, διαβεβαίωσε τους συνδικαλιστές κατά τη
διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη 10 Ιουλίου, ότι το σχετικό με τις πληρωμές των
αμπελουργών έγγραφο έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό φορέα στα Υπουργεία
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση
που θα δίνει το «πράσινο φως» για τις πληρωμές των αμπελουργών, ενώ δεσμεύτηκε ότι οι
αποζημιώσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2013.»
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει «σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις
καταστροφές που επέφερε ο περονόσπορος του 2011 στους παραγωγούς και ακόμα δεν
τους έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις τους, γεγονός που επιβαρύνει τους αγρότες στην
συνέχιση των καλλιεργειών τους σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται
πραγματική και άμεση στήριξη» και ερωτά τους αρμοδίους Υπουργούς σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων για τον περονόσπορο του 2011 και
πότε θα εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Σε απάντηση ο αναπληρωτής υπουργός Μ. Χαρακόπουλος επισημαίνει ότι «αναμένεται η
έγκριση του προϋπολογισμού του προγράμματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
στην συνέχεια θα εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α.» και συνεχίζει:
Οι ζημιές που προξενήθηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες όλης της χώρας, εσοδείας 2011, από
προσβολές του μύκητα περονόσπορου εντάχθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους
εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες), δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(ανεμοθύλελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες
(περονόσπορος στα αμπέλια) ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά την
χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2011» και το οποίο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την
Ε.Ε.
Όπως υπογραμμίζει επίσης ο κ. Χαρακόπουλος: «για τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη, ξεκινήσει
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οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται από του Κανονισμούς (Ενωσιακούς και
Ελληνικούς) για την ενίσχυση των παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η έγκριση του
προϋπολογισμού του προγράμματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην
συνέχεια θα εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α.»
Επισημαίνει μάλιστα ότι: «οι ενισχύσεις θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ μετά την έκδοση
της ανωτέρω ΚΥΑ του προγράμματος και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου
σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.»
Τέλος, στο έγγραφο του κ. Χαρακόπουλου επισημαίνεται ότι, «στόχος του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) είναι να ενισχυθούν αυτοί οι αμπελοπαραγωγοί που
υπέστησαν πραγματική ζημιά, βάσει του Ενωσιακού και Εθνικού πλαισίου.»
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