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  Επιστολή ΚΕΟΣΟΕ για τον Περονόσπορο του 2011, για αδικαιολόγητη καθυστέρηση
  

Αδικαιολόγητη είναι πλέον η καθυστέρηση έναρξης διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων
ΠΣΕΑ στους αμπελουργούς      των οποίων οι αμπελώνες επλήγησαν το 2011 από την
μοναδική σε ένταση προσβολή από τον περονόσπορο.

  

Η ΚΕΟΣΟΕ από την αρχή έλαβε πρωτοβουλία συνιστώντας επί της ουσίας Επιστημονική
Επιτροπή για τη μελέτη του φαινομένου, απέστειλε την επιστολή που ακολουθεί στους
αρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών τονίζοντας ότι
οι αμπελουργοί παρά τις διπλές απώλειες που είχαν (καλλιεργητικές δαπάνες και
φυτοπροστασίας και απώλεια εισοδήματος), βρίσκονται σε απελπιστική οικονομική θέση,
δεδομένης και της βαθμιαίας πτώσης των τιμών των οινοσταφύλων.

  

Ακολουθεί η επιστολή:

  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  

Όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα έτος η Commission ενέκρινε αποζημίωση μέσω των ΠΣΕΑ,
των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τον περονόσπορο την άνοιξη και
το καλοκαίρι του 2011.

  

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής "Σταυρακάκη" που εν τέλει απεδέχθη η
Commission, αφενός οι αμπελουργοί δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν με τα δια-θέσιμα
μέσα τον μύκητα, αφού επρόκειτο περί ασυνήθιστου φαινομένου ως προς την έκταση και
την ένταση των προσβολών, αφετέρου υπήρξαν περιοχές της χώρας στις οποίες η
καταστροφή ήταν ολοσχερής, για τη σταφυλική παραγωγή όλων των χρήσεων
(οινοποιήσιμα, επιτραπέζια, σταφίδα).

  

Όπως γνωρίζουμε, εδώ και πολλούς μήνες είναι έτοιμο το σχέδιο της ΚΥΑ για τις
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λεπτομέρειες εφαρμογής ως προς τους δικαιούχους λήψης αποζημείωσης μέσω ΠΣΕΑ, ενώ
παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί οι καταβολές αποζημιώσεων του έτους 2011. Δεδομένου ότι
έχουν καταβληθεί και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις των Π.Σ.Ε.Α., ετών 2012 και 2013, για
τις αποζημιώσεις του περονόσπορου του 2011 δεν έχουν αρχίσει ούτε οι διαδικασίες
υποβολής των αιτήσεων και κατά δήλωση του προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Β. Έξαρχου
αναζητώνται κονδύλια στον προϋπολογισμό, από το ΓΛΚ.

  

Κε Υπουργέ,

  

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την προσβολή του
μύκητα, όταν οι αμπελουργοί το 2011 ήδη είχαν προβεί σε δαπάνες στους αμπελώνες που
επλήγησαν (φυτοπροστασία, κλαδέματα, κλπ) και εν συνεχεία απώλεσαν το μεγαλύτερο
μέρος της παραγωγής τους.

  

Είναι λοιπόν δεδομένο ότι για ένα ολόκληρο έτος χιλιάδες αμπελουργών όχι μόνο δεν είχαν
εισόδημα από την παραγωγή τους, αλλά είχαν προβεί και σε μεγάλες δαπάνες για την
αντιμετώπιση του περονόσπορου.

  

Η ΚΕΟΣΟΕ δέχεται πλήθος διαμαρτυριών από τους αμπελουργούς και φορείς τους για το
εν λόγω θέμα που θεωρούμε ότι η ολοκλήρωσή του έχει καθυστερήσει απελπιστικά και άνευ
ουσιώδους λόγου.

  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ως
προς το οικονομικό σκέλος, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν, λαμβάνοντας
υπόψιν την αλγεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τη στιγμή που έχει
ήδη δεσμευθεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2014.
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