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ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ 2008

Αποζημιώσεις μόνο σε Κάντανο και Σέλινο
Χωρίς αποζημιώσεις κινδυνεύουν να βρεθούν οι πληγέντες ελαιοκαλλιεργητές
του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά και κυρίως του τέως Δήμου Μουσούρων,
από τις μεγάλες καταστροφές με σπασίματα που υπέστησαν οι ελιές τους από
τον χιονιά του 2008 καθώς, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, θα αποζημιωθούν μόνο οι
αγρότες του Δήμου Καντάνου - Σελίνου.

Ε

πειτα από χρονοβόρες καθυστερήσεις,
πρόσφατα το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης απέστειλε φάκελο
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και πήρε σχετική έγκριση να
χορηγήσει αποζημιώσεις μέσω ΠΣΕΑ στους πληγέντες αγρότες.
Όπως όμως προκύπτει από έγγραφο του ΕΛΓΑ με ημερομηνία 6/9/2011, τελικά θα
αποζημιωθούν μόνο οι αγρότες του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, ενώ οι υπόλοιποι πλη-

γέντες αγρότες του Νομού μένουν εκτός.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Σύμφωνα με το έγγραφο
του ΕΛΓΑ: «Οι λοιπές περιοχές του Νομού, όπου είχαν υποβληθεί αρχικές αιτήσεις από τους παραγωγούς, αλλά
δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (ζημιά μεγαλύτερη του 30% σε επίπεδο Δήμου) σύμφωνα με τα Πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής και της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του

Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Τ

ην ίδια ώρα, με ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων κάνει λόγο για "φοροεπιδρομή" που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καθώς οι κτηνοτρόφοι "έχουν ήδη χρεοκοπήσει".
"Στην ήδη άσχημη κατάσταση που ζούμε, οι κτηνοτρόφοι
σήμερα με τις εξευτελιστικές τιμές στα ζωοκομικά προϊόντα
(κρέας, γάλα), την ώρα που το κόστος παραγωγής ανεβαίνει
κατακόρυφα (στις ζωοτροφές, στα φάρμακα, στον ΦΠΑ),
την ώρα που τα σχολεία ανοίγουν χωρίς βιβλία, στα νοσοκομεία χρειαζόμαστε 5 ευρώ για να μας δει ένας γιατρός, έρχονται τα πρώτα μπιλιέτα του κεφαλικού φόρου, η λεγόμενη έ-

ΕΛΓΑ και δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν Αιτήσεις
Χορήγησης Ενίσχυσης συνοδευόμενες με τα δικαιολογητικά του προγράμματος το
χρονικό διάστημα 11.8.2008 –
9.9.2008 (σε εφαρμογή της αριθ. 16009/6.8.2008 ανακοίνωσης του ΕΛΓΑ) δεν δύνανται
να ενταχθούν στο πρόγραμμα
κρατικών ενισχύσεων α΄ τριμήνου 2008 ως επιλέξιμες».
Χθες το πρωί ο πρόεδρος
της ΟΑΣ Ν. Χανίων Γιώργος
Μπικάκης και ο εντεταλμένος
σύμβουλος του Δήμου Πλα-

Διαμαρτύρονται
οι ελαιοκαλλιεργητές
του Δ. Πλατανιά
τανιά για Αγροτικά Θέματα
Ηλίας Χαλακατεβάκης συναντήθηκαν με τον αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Βουλγαράκη και ζήτησαν την παρέμβασή του, ώστε να αποζημιωθούν όλοι οι αγρότες του Νομού Χανίων που υπέστησαν
καταστροφές από το 2008.

κτακτη εισφορά, που την ονομάζουν προκλητικά εισφορά
αλληλεγγύης", αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων εκφράζει την αντίθεσή του και
στην έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα, υποστηρίζοντας ότι
"φορολογούν δηλαδή τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας, τους
στάβλους μας, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση". Οι κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν πως "αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε, δεν πρόκειται να πληρώσουμε" και καλούν όλα τα μέλη
τους "μαζικά να αντισταθούν, να συσπειρωθούν γύρω από
τον Σύλλογό μας και να επιστρέψουμε στο Υπ. Οικονομικών
τα μπιλιέτα, όπως μας τα στέλνουν, μέσω του Συλλόγου μας".
"Ούτε δεκάρα τσακιστή σ’ αυτούς που δημιούργησαν την
κρίση. Δεν αντέχουμε νέα φοροεπιδρομή, έχουμε ήδη χρεοκοπήσει", καταλήγει η ανακοίνωση.

Χθες το πρωί ο πρόεδρος της ΟΑΣ Ν. Χανίων Γιώργος Μπικάκης (δεξιά)
και ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά για Αγροτικά Θέματα
Ηλίας Χαλακατεβάκης (αριστερά) συναντήθηκαν με τον
αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη και ζήτησαν την
παρέμβασή του, ώστε να αποζημιωθούν όλοι οι αγρότες του Νομού που
υπέστησαν καταστροφές από το 2008.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαλακατεβάκης «αυτή η υπόθεση
με τις αποζημιώσεις των καταστροφών του 2008, έχει περάσει από σαράντα κύματα.
Τελευταία το Υπουργείο είχε
υποσχεθεί ότι θα ξαναστείλει
τον σχετικό φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το
έκανε.
Ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης μαζί με τον αντιπρόεδρο
του ΕΛΓΑ κ. Χατζηαντωνίου
είχαν δεσμευθεί ότι εφόσον
περάσει ο φάκελος από την
Ε.Ε. θα αποζημιωθούν όλοι
οι πληγέντες παραγωγοί του
Ν. Χανίων. Τώρα είμαστε στο

στάδιο, ότι θα αποζημιωθεί
μόνο ο Δήμος Καντάνου - Σελίνου ενώ ο Καλλικρατικός
Δήμος Πλατανιά, δυστυχώς
δεν αποζημιώνεται και ειδικά
ο τέως Δήμος Μουσούρων
που είχε πάθει τεράστια ζημιά».
Από την πλευρά του ο κ.
Μπικάκης ανέφερε: «Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης να κοιτάξει το θέμα και να αποζημιωθούν οι
αγρότες όλου του Νομού Χανίων. Διαφορετικά θα μας
βρίσκει συνεχώς μπροστά
του».
Ελ.Φ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Ευδοκιμούν»
οι ΑΠΕ στην Κρήτη

Σ

οβαρές βάσεις προκειμένου να μετατραπεί
στο πρώτο "πράσινο
νησί" της Μεσογείου
διαθέτει η Κρήτη, κυρίως χάρη στο κλίμα της αλλά και
στο υψηλό ερευνητικό έργο
των Ιδρυμάτων της. Αυτό μεταξύ άλλων επισημάνθηκε
στη χθεσινή εσπερίδα με θέμα: "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Συνεργασία Ερευνας και Βιομηχανίας" που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελευταίες ημέρες του

1ου Διεθνούς Συνεδρίου
"BIOSOL 2011" που ολοκληρώθηκε στον Πλατανιά.
Στην ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στην Κρήτη
που φτάνει το 16% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας
αναφέρθηκε ο κ. Νίκος Ζωγραφάκης, διευθυντής του Ενεργειακού Κέντρου της Περιφέρειας Κρήτης. "Μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για
να είναι η Κρήτη το πρώτο
μεγάλο πράσινο νησί και στη
Μεσόγειο αλλά και παγκό-

Οι δυνατότητες της Κρήτης για περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ,
αναλύθηκαν στη χθεσινή εσπερίδα στον Πλατανιά.

σμια", ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως "υπάρχουν τεχνολογίες που ακόμα και χωρίς τη διασύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα μπορούν να ανεβάσουν την παραγωγή του ηλεκτρισμού και της θερμότητας πολύ υψηλά". Χαρακτηριστικά ο κ. Ζωγραφάκης ανέφερε τα συστήματα άντλησης - ταμίευσης νερού, τη δυνατότητα ανάπτυξης της βιομάζας και την αβαθή γεωθερμία.
Το παράδειγμα του νησιού Samso στη Δανία, το οποίο
καλύπτει τις ενεργειακές τους
ανάγκες αποκλειστικά από
ΑΠΕ, παρουσίασε ο κ. Jan
Jansen δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των κατοίκων σε όλη την προσπάθεια,
και παρουσιάζοντας τα μεγάλα οφέλη για τον άνθρωπο
και τα περιβάλλον και τα μικροπροβλήματα που παρουσιάσθηκαν.

Στις δυνατότητες της
Κρήτης μέσω των Ιδρυμάτων
της, της Περιφέρειας και μιας
σειράς εταιρειών που ειδικεύονται στις ΑΠΕ, αναφέρθηκε
ο κ. Αρτέμης Σαϊτάκης διευθυντής στο Επιστημονικό και
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
τονίζοντας πως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Δείγμα της δουλειάς τους
παρουσίασαν ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πολυτεχνείο Κρήτης, Ιδρυμα
Τεχνολογίας Ερευνας, ΤΕΙ
Κρήτης, όπως επίσης και 9 εταιρείες του νησιού (Φωτοβολταϊκά
Κρήτης
Α.Ε.,
Megatron
AEBE,
Neon
Energy, Υδροκλίμα, Ecowatt,
Energyworks, Olympic Sun,
Ενεργομηχανική
Κρήτης,
Κρητική Ενεργειακή Α.Ε.)
που ειδικεύονται σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από
τον ήλιο και τον άνεμο.

