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ΚΟΙΝ:

Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ’ αριθ.98/12-9-2016 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ.98/12-9-2016 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ενημέρωση – Συζήτηση για τις
καταστροφές στον Νομό Ηλείας από τα καιρικά φαινόμενα στις 6 και
8/9/2016 , μέτρα για την ενίσχυση-αποζημίωση των πληγέντων, καθώς και
μέτρα για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της Περιφέρειας» και
παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο

Στην Πάτρα σήμερα

στις 12-9-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην

αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθ. πρωτ. 227720/335/06-9-2016 γραπτή

πρόσκληση της

Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.
Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης ,
7)Αριστειδόπουλος
Παρασκευή,

Χαράλαμπος,

10)Γαβριηλίδης

8)Αυγέρης

Κωνσταντίνος,

Σάββας,

9)Βεργοπούλου

11)Δριβίλας

Δημήτριος,

12)Ευθυμίου Απόστολος, 13)Καπράλος Σπυρίδων, 14)Καρδάρα Ευσταθία,
15)Καρπέτας

Κωνσταντίνος,

16)Κελεπούρης

Γεωργία-Αρετή,

18)Κολοβός

20)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

Ιωάννης,

Ανδρέας,

17)

19)Κοτοπούλης

21)Κωνσταντοπούλου

Κοκκότη
Σπυρίδων,

Αναστασία,

22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λαλιώτης Παναγιώτης, 24)Λύτρας Ιωάννης,

25)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 26)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 27)Μπούνιας
Χρήστος,

28)Μπράμος

Παναγιώτης,

29)Νασιώτης

Θεόδωρος,

30)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 31)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
32)Πετρόπουλος
Χρήστος,

Κωνσταντίνος,

35)Σιαμπλής

33)Πλατανιάς

Δημήτριος,

36)Σώκος

Παναγιώτης,
Ευθύμιος,

34)Ρήγας

37)Τσόγκας

Γεώργιος, 38)Υφαντής Νικόλαος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων , 40)Χαμηλάκη
Αικατερίνη, 41)Χαροκόπος Αντώνιος και 42)Χατζηλάμπρου Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, ΖαχαροπούλουΣτούμπου Αδαμαντία (δικαιολογημένα απούσα), Κατσακούλης Ευάγγελος
(δικαιολογημένα

απών),

Πολυδεύκης (Τάκης)

Κατσανιώτης

Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης

(δικαιολογημένα απών), Μπαλαμπάνης Νικόλαος

(δικαιολογημένα απών), Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Φαρμάκης
Νεκτάριος και Χήνος Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Δήμαρχος
Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστος Νικολάου, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θάνος
Καρπής, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Καλαβρύτων κ. Νικόλαος Μαγκαφάς , ο
Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και Επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης «ΑΚΙΔΑ» κ. Παναγιώτης Κουνάβης, ο ανάδοχος
μελετητής της εταιρείας

ENVIROPLAN κ. Χρήστος Τσομπανίδης και η κ.

Ευαγγελία Βλαχαντώνη από την ίδια μελετητική ομάδα, ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΔΦΟΣΔΑ κ. Σπυρίδωνας Τραχάνης, ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας
συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) κ. Τάσος

Κεφαλάς, από την Κίνηση Αυτόνομων και Αυτόφωτων Πολιτών κ. Αργύρης
Σαλπέας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Ηλείας κ.
Χρήστος Γιαννόπουλος, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 98/2016

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Ενημέρωση – Συζήτηση για τις καταστροφές στον
Νομό Ηλείας από τα καιρικά φαινόμενα στις 6 και 8/9/2016 , μέτρα για την
ενίσχυση-αποζημίωση

των

πληγέντων,

καθώς

και

μέτρα

για

την

αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας» και αφού το Σώμα ομόφωνα
εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των εκτεταμένων
πρόσφατων καταστροφών από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο που
σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του νομού Ηλείας στις αρχές Σεπτεμβρίου και
έπληξαν για μία ακόμη φορά την αγροτική παραγωγή και τσάκισαν οικονομικά
τους αγρότες , δίνει το λόγο στον

Επικεφαλής της Παράταξης

«Λαϊκή

Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κων/νο Κοτσιλιάνο που είναι εισηγητής του
θέματος και που αναφέρεται στην από 9/9/2016 γραπτή εισήγησή του, που λέει
τα εξής:
Οι πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες, που σημειώθηκαν στις 6 και 8/9/2016
σε περιοχές του νομού Ηλείας, αναδεικνύουν για ακόμα μία φορά τις τεράστιες ελλείψεις στον
τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Ιδιαίτερα επλήγησαν η περιοχή του πρώην δήμου Ωλένης, αλλά και η περιοχή του κάμπου
(Βαρθολομιό κ.α.).
Μεγάλο είναι το πλήγμα που δέχτηκαν οι μικρομεσαίοι αγρότες του νομού, και
συγκεκριμένα οι σταφιδοπαραγωγοί του πρώην δήμου Ωλένης. Ενδεικτικά στις περιοχές Σώπι,
Χειμαδιό και αλλού οι αγρότες, είδαν τους κόπους τους να καταστρέφονται από την ανυπαρξία
αποστραγγιστικών έργων. Η καταστροφή είναι τεράστια και υπάρχει ζήτημα πλέον για την
ίδια την επιβίωση των καλλιεργητών και των οικογενειών τους, αφού δεν θα μπορέσουν να
διαθέσουν την παραγωγή τους, ώστε να εισπράξουν το εισοδημά τους.
Την κατάσταση επιδεινώνει και το γεγονός πως μιλάμε για μονοκαλλιεργητές, που δεν
έχουν από κάπου αλλού να εισπράξουν εισόδημα, ενώ τα καλλιεργητικά έξοδα (πανιά, δίκτυα,
κτλ) έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, και μάλιστα στο 100% και οι καλλιεργητές τα χρωστάνε.
Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έρχεται και ο απαράδεκτος κανονισμός του ΕΛΓΑ,
σύμφωνα με τον οποίο οι σταφιδοπαραγωγοί δεν δικαιούνται αποζημίωση επειδή η σταφίδα
ήταν τοποθετημένη στο αλώνι, στο χώμα δηλαδή, και όχι στο κλήμα!Δηλαδή με βάση το
σκεπτικό του κανονισμού, το προϊόν βρισκότανε στο σταδιο της μεταποίησης!

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όλων των έως σήμερα
κυβερνήσεων, καθώς και των τοπικών αρχών (Περιφέρειας, δήμων), που τοποθετούν τα
ζωτικής σημασίας αντιπλημμυρικά έργα εκτός προτεραιοτήτων.
Μετά την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ε.Ε., την πολιτική των ελληνικών
κυβερνήσεων, που χτυπάει σκληρά τους μικρομεσαίους αγρότες της χώρας, όπως έγινε και με
την πρόσφατη ψήφιση των νόμων για το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών,
έρχεται και η βροχή, λόγω των ελλείψεων, να ολοκληρώσει την καταστροφή.
Χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, καθώς βρισκόμαστε μόλις στις αρχές του
φθινοπώρου απαιτούμε:





Να καταγραφούν ΤΩΡΑ οι καταστροφές, και να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες για
το σύνολο (100%) των ζημιών που υπέστησαν.
Να προχωρήσει η συντήρηση και η ενίσχυση των όποιων αντιπλημμυρικών υποδομών
υπάρχουν.
Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχεδίο αντιπλημμυρικής προστασίας του λαού μας.
Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνονται άμεσα οι πληγέντες
αγρότες και στο 100% των καταστροφών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, την Πρόεδρο, τον Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο, τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας κ. Χρήστο Γιαννόπουλο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες και τους
ανεμοστρόβιλους που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του νομού Ηλείας στις
αρχές Σεπτεμβρίου, έπληξαν για μία ακόμη φορά την αγροτική παραγωγή και
τσάκισαν οικονομικά τους αγρότες.
Επλήγησαν ιδιαίτερα οι σταφιδικές περιοχές των πρώην Δήμων Ωλένης και
Ιάρδανου και η περιοχή του κάμπου (πατάτες, καλαμπόκι, κηπευτικά,
θερμοκήπια). Μεγάλο είναι το πλήγμα που δέχθηκαν οι μικρομεσαίοι

σταφιδοπαραγωγοί που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά τον κόπο τους να τον καταπίνει
το νερό και η λάσπη.
Η καταστροφή είναι τέτοια που υπάρχει πλέον ζήτημα για την ίδια την επιβίωση
των αγροτών και των οικογενειών τους, γιατί ήταν το μοναδικό εισόδημά τους
μέχρι τη νέα περίοδο αφού η ακαρπία στα ελαιόδεντρα δε θα δώσει το χειμώνα
άλλη

οικονομική

ανάσα.

Τα

καλλιεργητικά

όμως

έξοδα

έχουν

ήδη

πραγματοποιηθεί και οι καλλιεργητές χρωστάνε.
Απαραδέκτως, με πρόσχημα τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ,κρίνεται από τις
αρμόδιες Αρχές ότι οι σταφιδοπαραγωγοί δεν δικαιούνται αποζημίωση επειδή η
σταφίδα ήταν στο αλώνι και όχι στο κλήμα και εσφαλμένα κρίνεται ότι το προϊόν
ήταν στο στάδιο της μεταποίησης.
Είναι ένας εμπαιγμός των αγροτών αφού μετά την Κοινή Αγροτική Πολιτική της
Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων, τους φόρους, τα χαράτσια κ.λπ. έρχεται ο
ΕΛΓΑ να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει την καταστροφή.
Ζητά:
- Να καταγραφούν τώρα οι ζημιές και να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες για
το σύνολο των ζημιών (100%) που υπέστησαν, από τον ΕΛΓΑ.
- Να αλλάξει ο απαράδεκτος και αντιαγροτικός κανονισμός του ΕΛΓΑ και να
αποζημιώνει άμεσα τους πληγέντες στο 100% για όλα τα προιόντα (φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου) σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και για όλα τα ζημιογόνα
αίτια.
- Να γίνει επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ ώστε έγκαιρα και
αντικειμενικά

να

γίνονται

έλεγχοι

των

ζημιών

στους

πληγέντες

αγροτοκτηνοτρόφους.
- Να αποζημιωθούν οι πάγιες εγκαταστάσεις και υποδομές των αγροτικών
νοικοκυριών

με

παράλληλη

κατασκευή

αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων.

και

συχνή

συντήρηση

των

- Να απαλλαχθούν οι πληγέντες από τα διάφορα χαράτσια (ΕΝΦΙΑ, δημοτικά
τέλη και φόρους, καμία διακοπή ρεύματος και ύδρευσης) τουλάχιστον για ένα
χρόνο.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται ως ακολούθως :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

