Αγροτικά - Οικονομία
9
Να
λυθούν
τα
προβλήματα
που
αντιμετωπίζουν
οι αιτήσεις οι εταιρείες εργοληπτών δημοσίων έργων
ΣEΛIΔA

ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ξεκίνησαν
για τα Σχέδια Βελτίωσης

* Διορθώσεις στην προκήρυξη προαναγγέλλει το ΥΠΑΑΤ

Ξεκίνησε, από την Παρασκευη 18η
και θα λήξει την 18η Απριλίου 2011,
η κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια
Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» - Μέτρο 121.
Παρόλα αυτά όπως αναγγέλθηκε
από τους κ.κ. Σκανδαλίδη και Διβάρη, αναμένονται αλλαγές και
διορθώσεις στην προκήρυξη, που θα
αφορούν τον προϋπολογισμό, ενώ
επανεξετάζεται και η μείωση της
ελάχιστης βαθμολογίας που απαιτείται και των σχετικών ελάχιστων
προϋπολογισμών. Ειδικότερα εξετάζεται από το ΥπΑΑΤ η αύξηση του
προϋπολογισμού για επενδύσεις
στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών, που
με την πρόσκληση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
ευρώ. Ακόμη συζητούνε αλλαγές
στο ύψος της προκαταβολής αμέσως μετά την έγκριση, δηλαδή να
αυξηθεί από το 20% που ισχύει σήμερα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά
ηλεκτρονικά και μετά σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο και αντίγραφο)
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, για να
ενταχτεί κάποιος στα σχέδια πρέπει
να είναι γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, ασφαλισμένος
στον ΟΓΑ. Δεν χρειάζεται πλέον το
ενοικιαστήριο στο φάκελο, καθώς η
νόμιμη κατοχή κατοχυρώνεται από
το έντυπο Ε1 και τη δήλωση ΟΣΔΕ.
Για τα τρακτέρ η επιλεξιμότητα
εξαρτάται πλέον από έναν τύπο που
προκύπτει από την ιπποδύναμη και
τις εκπομπές ρύπων, σε σχέση με τη

βελτίωση που θα επιφέρει στη γεωργική του εκμετάλλευση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
μέτρου ανέρχεται στα 285.000.000
ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά
στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων ως εξής: ποσό 135.000.000
ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων βελτίωσης δικαιούχων στις
περιοχές καπνοπαραγωγής (πρώην
και νυν καπνοπαραγωγοί), ποσό
50.000.000 ευρώ για την ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα
του νέου γεωργού του μέτρου 112
του ΠΑΑ 2007 - 2013 (νέοι γεωργοί), και ποσό 100.000.000 ευρώ για
την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
βελτίωσης δικαιούχων που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες (λοιποί δικαιούχοι).
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης
ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:
Ο μέγιστος προϋπολογισμός για
επενδύσεις στην Κοινή Ομάδα Αγοράς (ΚΟΑ) οπωροκηπευτικών δεν

υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
ευρώ (50.000 ευρώ) για δυνητικούς
δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία «λοιποί δικαιούχοι» και
συγχρόνως δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού με πληθυσμό έως 3.100
κατοίκους, ή «νέοι γεωργοί» που
συγχρόνως είναι μέλη οργάνωσης/ομάδας παραγωγών κατά την
έννοια του καν. (ΕΚ) υπ' αρ. 1234/07
του Συμβουλίου για τη θέσπιση «ειδικών κανόνων όσον αφορά τον
τομέα των οπωροκηπευτικών»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν
υπερβαίνει αθροιστικά τις εκατόν
ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000
ευρώ) για επενδύσεις: μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
στην
εκτέλεση
γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά:
γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα, μηχανήματα
συγκομιδής
της
παραγωγής), μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού
αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, εγγείων βελτιώσεων, και εγκατάστασης πολυετών

φυτειών.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός για
επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ευρώ).
Ο μέγιστος προϋπολογισμός για
επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ευρώ).
Ο μέγιστος προϋπολογισμός για
επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ), μη συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων αξιοποίησης της παραγόμενης στην
εκμετάλλευση βιομάζας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(200.000 ευρώ).
Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται
από την ιδιότητα του δικαιούχου και
τον
τόπο
της
μόνιμης
κατοικίας/έδρας του και κυμαίνεται
από 40% έως 75%.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης ανέρχεται
σε 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών από την ημερομηνία
έκδοσης
της
ατομικής
απόφασης έγκρισης πράξης.

TRACKERS KAI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

Επιλύονται σημαντικά προβλήματα για
την ένταξη αγροτών στα Φωτοβολταϊκά
Μετά την υπογραφή της
υπουργικής απόφασης του
ΥΠΕΚΑ με την οποία εκλογικεύονται οι διατάξεις που
αφορούν το επιτρεπόμενο
ύψος και τις ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των οικοπέδων, άλλη μια θετική
εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο «παζλ» της διαδικασίας ένταξης των αγροτών
στα φωτοβολταϊκά.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την
Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου,
από το υπουργικό συμβούλιο, οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
Αγροτών και ασχολούνται
με τη διαχείριση ΑΠΕ έως
100 KW, θα έχουν δικαίωμα
επιστροφής με τους κατ’
αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ,
παρότι υποχρεούνται στην
τήρηση βιβλίου εσόδωνεξόδων.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με υπουργική απόφαση, για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε εκτός
σχεδίου περιοχές:
Εξασφαλίζεται ότι οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ
εφαρμόζονται για το σύνολο των φωτοβολταϊκών
σταθμών.
Αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής
άδειας στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων.
Οι ελάχιστες αποστάσεις
των εγκαταστάσεων και του
συνοδού οικίσκου από τα
όρια γηπέδου γίνονται ρεαλιστικότερες, επιτρέποντας
την αξιοποίηση μεγαλύτερου ποσοστού κάλυψης γηπέδου.

O P Θ O Π E Δ I K A

M Π A ΛO Γ I A N N H

l Aνατομικά υποδήματα l Aκουστικά βαρηκοίας ενηλίκων
παιδιών SIEMENS l Oξυγονοθεραπεία στο σπίτι (ΕΞYΠHPETHΣH ολο το 24ΩPO)
l ΠIEΣOMETPA (ANAΛOΓIKA
l HΛEKTPONIKA) l ΔIAΓNΩΣTIKA (ΔIABHTH, XOΛHΣTEPINHΣ) l NOΣOKOMEIAKA KPEBATIA l EIΔIKA ΣTPΩMATA
KAI YΠNOΣENTONA ΓIA KATAKΛHΣEIΣ l ANATOMIKA
MAΞIΛAPIA l ANAΠHPIKA AMAΞIΔIA
l ΠPOΘEΣEIΣ ΣOYTIEN KAI MAΓIΩ MAΣTEKTOMHΣ
l KAΛΣON ΦΛEBITIΔOΣ l ZΩNEΣ ΠAΘHΣEΩN
l MAΓNHTIKEΣ IAΠΩNIAΣ l TPIΩN ΣHMEIΩN l TAYLOR
l OPΓANA ΓYMNAΣTIKHΣ KAI AΔYNATIΣMATOΣ
l ΦOPMEΣ AΔYNATIΣMATOΣ KAI ΣYΣKEYEΣ MAΣAZ

BAΣIAPΔANH & KAPAΪΣKAKH ΓΩNIA, KAPΔITΣA
THΛ. 24410 79943, FAX 2441079949

Καθορίζονται εκ νέου οι
απολύτως αναγκαίες κατασκευές, με άρση του περιορισμού ύψους και εισάγεται
κατάλληλη ρύθμιση ώστε να
καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση όσων οικίσκων εγκατάστασης ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι απαραίτητοι στις εγκαταστάσεις
αυτές, ανεξαρτήτως της συνολικής εγκατεστημένης

ισχύος τους.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για θέματα ασφαλείας,
δεδομένης της σημαντικής
αύξησης του ορίου εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών από 150kW
σε 1MW που εισήγαγε ο
πρόσφατος ν.3851/2010 σε
συνδυασμό με την κατάργηση για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
της διαδικασίας έγκρισης
εργασιών και αντικατάστασή της από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
«Πράσινο φως» για την εγκατάσταση φ/β συστημάτων
από αγρότες άναψε η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού
μεταβιβάστηκαν στους αντιπεριφερειάρχες οι αρμοδιότητες για την έκδοση
βεβαιώσεων χαρακτηρισμού
γης, την έκδοση άδειας για
το επιτρεπτό της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών
σταθμών, την έγκριση ή μη
άλλων δραστηριοτήτων σε
γεωργική γη και την προ-

ώθηση θεμάτων εκμηχάνισης και εξηλεκτρισμού γεωργίας.
Με τον τρόπο αυτό οι αιτήσεις των αγροτών για την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων διεκπεραιώνονται ταχύτερα σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα αντί
να συγκεντρώνονται στην
έδρα της Περιφέρειας.
Ήδη δόθηκαν οι πρώτες
άδειες για το επιτρεπτό της
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γεωργική
γη
υψηλής
παραγωγικότητας σε Θεσσαλούς αγρότες. «Η εξυπηρέτηση του πολίτη με
ταχύτητα, διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα είναι
αδιαπραγμάτευτη αρχή και
κεντρική προτεραιότητα για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Όλες μας οι αποφάσεις και
οι πρωτοβουλίες συντείνουν σχεδιασμένα προς
αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:

Όλοι στον κοινό αγώνα
Όλοι στην αυριανή απεργία
Η Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση
καλεί τους μικρομεσαίους αγρότες να πάρουν μέρος στην αγωνιστική κινητοποίηση
που οργανώνουν από κοινού την Τετάρτη
23 Φλεβάρη οι αγωνιστικές συσπειρώσεις
ΠΑΜΕ, ΠΑΣΥ, ΠΑΣΕΒΕ, ΜΑΣ, ΟΓΕ.
Είναι ανάγκη να ενωθούν οι αγωνιστικές
διαθέσεις της μικρομεσαίας αγροτιάς με τις
δυνάμεις των εργατοϋπαλλύλων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, των επαγγελματιών
- βιοτεχνών - εμπόρων, νέων, γυναικών των
λαϊκών οικογενειών, ενάντια στην πολιτική
της κυβέρνησης - Τρόϊκας κεφαλαίου που
πλήττει βάναυσα τα λαϊκά δικαιώματα.
Πρέπει να δυναμώσει το αγωνιστικό
λαϊκό μέτωπο αντίστασης και αντεπίθεσης
για την ανατροπή της πολιτικής που οδηγεί
ευρύτατες λαϊκές μάζες στην ανεργία, στη
φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Να στείλουμε αισιόδοξο μήνυμα διεξόδου και προοπτικής που βρίσκεται στην
πόλη για την ανατροπή της εξουσίας των
μονοπωλίων και την ανάδειξη της εξουσίας
του λαού.
Η μάχη που δίνουμε δεν αφορά μόνο την
επιβίωση της μικρομεσαίας αγροτιάς που

ξεκληρίζεται από την ΚΑΠ και, γενικότερα,
την αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και των
ελληνικών κυβερνήσεων. Αφορά όλο τον
ελληνικό λαό. Γιατί όλος ο λαός ενδιαφέρεται και έχει φτηνά, ποιοτικά και υγιεινά
τρόφιμα και οι μικρομεσαίοι αγρότες μπορούν να τα εξασφαλίσουν, με άλλο όμως
τρόπο οργάνωσης της παραγωγής που συμφέρει τους εργαζόμενους και την αγροτιά.
Όλος ο λαός ενδιαφέρεται να υπάρχουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι για να μην ερημώνουν τα χωριά και να «νεκρώνει» η
ύπαιθρος. Όλος ο λαός ενδιαφέρεται να μη
μεγαλώνουν κι άλλο οι ουρές της ανεργίας
στις πόλεις από τους ξεκληρισμένους μικρομεσαίους αγρότες.
Νά γιατί ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός
με τα λαϊκά στρώματα. Γι’αυτό προβάλλει η
ανάγκη συγκρότησης ενός πανίσχυρου
κονού λαϊκού μετώπου που θα σταθεί απέναντι από το «μέτωπο» των μονοπωλίων και
θα συγκρουστεί μαζί του.
Όλοι στην κινητοποίηση με τα αγροτικά
μηχανήματα στις 23 Φλεβάρη στις 10.30
π.μ. στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ της Καρδίτσας.

* Ζητά με ερώτηση ο Κ. Τσιάρας
Ερώτηση για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν
οι Εταιρίες Εργοληπτών
Δημόσιων Έργων, κατέθεσε προς τους αρμόδιους
Υπουργούς Υποδομών και
Οικονομικών, ο Βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνος Τσιάρας. Με
την ερώτηση του ο Βουλευτής Καρδίτσας ζητά από
την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εξόφληση των
οφειλόμενων προς τις εταιρίες αλλά και στον συμψηφισμό των αμοιβών με
τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Τσιάρα, έτσι
όπως κατατέθηκε στην
Βουλή, έχει ως εξής:
Την απειλή της χρεοκοπίας,
εξαιτίας της ουσιαστικής στάσης πληρωμών,
που εφαρμόζει το ελληνικό
δημόσιο, αντιμετωπίζουν
σήμερα οι περισσότερες
από τις 6.500 μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας, που
εκπροσωπεί η Πανελλήνια

Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
(ΠΕΣΕΔΕ). Η χρεοκοπία
των εργοληπτών είναι προ
των πυλών και αν αυτό συμβεί θα συμπαρασύρει το σύνολο
σχεδόν
της
οικονομίας των τοπικών κοινωνιών και τους συνδεδεμένους κλάδους.
Οι οφειλές της επίσημης
Ελληνικής πολιτείας προς
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις υπολογίζονται στα 2, 5
δισ. ευρώ, δηλαδή γύρω στο
1% του ΑΕΠ. Πρόκειται για
αμοιβές που δεν έχουν καταβληθεί για έργα, που οι

εργολήπτες έχουν εκτελέσει και παραδώσει τα τελευταία πέντε χρόνια και για τα
οποία έχουν πληρώσει το
ΙΚΑ, τον ΦΠΑ και όλους
τους άλλους φόρους.
Την ώρα που η κυβέρνηση
εφαρμόζει μια σκληρή φοροεισπρακτική πολική, που
στραγγίζει την αγορά από
τη διαθέσιμη ρευστότητα,
πρέπει πρώτα απ' όλα το
κράτος να είναι συνεπές
απέναντι στις υποχρεώσεις
του.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο
αρμόδιος Υπουργός,
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην σταδιακή εξόφληση των οφειλών του
δημοσίου προς τις μικρές
και μεσαίες εργοληπτικές
επιχειρήσεις, βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που εγκαίρως θα
ανακοινώσει;
2.Εάν μελετάται η δυνατότητα συμψηφισμού των
αμοιβών προς τις εν λογω
εταιρίες με άλλες δίκες
τους οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο;»

Ερώτηση Μαρίας Θεοχάρη για
το Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης
προς
τον
Ερώτηση
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Κώστα Σκανδαλίδη κατέθεσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Ν. Καρδίτσας κα. Μαρία Θεοχάρη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με
θέμα τη συνέχιση του Προγράμματος Νιτρορύπανσης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
«Το Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης είναι, αναμφίβολα,
ένα από τα πιο επιτυχημένα
προγράμματα που έχουν
προκηρυχθεί στη Θεσσαλία,
από το οποίο έχουν επωφεληθεί, εδώ και πέντε χρόνια,
3.100 περίπου Καρδιτσιώτες
που λαμβάνουν 50 ευρώ
ανά στρέμμα, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.
Με την πάροδο της πενταε-

Μ. ΣΑΛΛΑΣ:

«Η συγχώνευση
Εθνικής - Alpha
θα ωφελούσε
τον τραπεζικό
κλάδο»

Ντόμινο εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο πυροδοτεί η ενδεχόμενη συγχώνευση της
Εθνικής και της Alpha
Μία συγχώνευση μεταξύ της
Εθνικής και της Alpha Bank θα
ήταν προς όφελος του τραπεζικού κλάδου, δήλωσε την Δευτέρα ο πρόεδρος της Τράπεζας
Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.
«Νομίζω ότι αν τα βρουν οι δύο
πλευρές θα είναι μια θετική
εξέλιξη για την οικονομία ευρύτερα και για τον τραπεζικό
κλάδο στην Ελλάδα», είπε ο κ.
Σάλλας σε δηλώσεις του στο
Reuters.
Από την πλευρά της, η UBS, σε
έκθεση της για τον ελληνικό
τραπεζικό κλάδο, ανακοίνωσε
ότι αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι η
ενδεχόμενη «ενοποίηση ίσως
αποδειχθεί ωφέλιμη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και
τους μετόχους του», καθώς οι
συγχωνεύσεις ανοίγουν το
δρόμο για ισχυρότερες τράπεζες με ακμαίους ισολογισμούς.
Η Goldman Sachs εκτιμά πως η
πρόταση θα εξοικονομούσε κόστος αντίστοιχο με το 10% της
συγχωνευμένης βάσης κόστους μέχρι το 2013, αφού η
ΕΤΕ σκοπεύει να διατηρήσει
στο ελάχιστο δυνατό τις επιπτώσεις για το εργατικό δυναμικό και των δύο τραπεζών.
Η Credit Suisse τονίζει πως η
συμφωνία θα δημιουργούσε τη
μεγαλύτερη τράπεζα στην ελληνική αγορά και τα μερίδια
που θα καταλάμβανε θα ήταν
πολύ υψηλά (κοντά στο 40%
στα στεγαστικά και 37% στα
καταναλωτικά δάνεια).
Η Deutsche Bank, επισημαίνει
ότι, σύμφωνα με την πρόταση
της Εθνικής Τράπεζας, η νέα
τράπεζα θα έχει περιουσιακά
στοιχεία 200 δισ. ευρώ και θα
είναι στην 27η θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Οι συνέργειες υπολογίζονται
στα 500 με 700 εκατ. ευρώ και
θα προκύψουν από τις οικονομίες κλίμακας, τις διεθνείς δραστηριότητες, το κόστος και τη
φθηνότερη χρηματοδότηση.
Τέλος, η Eurobank Securities
βλέπει τρεις πιθανές καταλήξεις στην προσφορά της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι θα
μπορούσε να αυξήσει την προσφορά της στα 6,35 ευρώ/μετοχή, από 5,80 ευρώ/μετοχή
που είναι η υφιστάμενη.

τίας, όμως, οι αγρότες του
Νομού ανησυχούν για το
μέλλον του προγράμματος
νιτρορύπανσης,
καθώς,
σύμφωνα με τη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Καρδίτσας, το
ποσό που θα διατεθεί για
τον Νομό είναι 15 εκατ.
ευρώ, ενώ από κει και πέρα
ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι σημαντικά μειωμένος, καθώς από
το ΠΑΑ 2007-2013 θα διατεθούν συνολικά 70 εκατ.
ευρώ για τις ενδιαφερόμενες περιοχές, από τα οποία
μέχρι στιγμής έχουν προκηρυχθεί τα 20 εκατ. για τα
προγράμματα στη Λίμνη Κορώνεια και το Αργολικό
Πεδίο.
Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Καρδίτσας,
που επεξεργάζεται τους

3.100 φακέλους, απασχολεί
δύο υπαλλήλους με συμβάσεις stage, οι οποίες λήγουν
σε λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην αποστολή των
φακέλων. Με την υπάρχουσα κατάσταση, και δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει
θέσει καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των
φακέλων, υπάρχει κίνδυνος
να μην αποσταλούν έγκαιρα
οι φάκελοι και να υπάρξει
μεγάλη καθυστέρηση στην
καταβολή των χρημάτων.
Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο
κ. Υπουργός:
1.Προτίθεται το Υπουργείο
να προβεί στην πρόσληψη
προσωπικού για τη Δ/νση
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καρδίτσας, και εάν ναι,
πόσο σύντομα προβλέπεται
αυτό;
2.Μπορεί το Υπουργείο να
εγγυηθεί ότι θα υπάρξει συνέχεια στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης και ότι θα
εξακολουθήσουν να επωφελούνται αυτού οι 3.100 παραγωγοί του Ν. Καρδίτσας;
3.Εαν ναι, πώς θα γίνει η κατανομή των ποσών ανά περιοχή και σε τι ύψος θα
διαμορφωθεί το ποσό της
επιδότησης που θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
αγρότες του Ν. Καρδίτσας;»

