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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την στιγμή που το τρίτο κύμα πανδημίας του φονικού ιού καταγράφει 
νέα αρνητικά ρεκόρ σε κρούσματα, θανάτους και διασωληνωμένους και με 
την κυβέρνηση να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την 
μετάδοση της πανδημίας, αλλά προσπαθεί να μεταφέρει τις δικές της ευθύνες 
στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού με την «ατομική ευθύνη», ο ΕΛ.Γ.Α. 
με μία απαράδεκτη απόφαση δείχνει να μην έχει επίγνωση της κατάστασης που 
επικρατεί. 

Με έγγραφό του ο ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνει τους ανταποκριτές των Δήμων 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ότι μέσα σε μόλις λίγες ημέρες (από 
12/4 μέχρι 26/4) θα πρέπει να δεχθούν τους παραγωγούς που καλλιεργούν 
χειμερινά σιτηρά, βρώσιμα όσπρια, κτηνοτροφικά, αρωματικά και ενεργειακά 
φυτά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση 
ζημιών. 

Ούτε το ενεργό lockdown, αλλά ούτε και οι διαρκείς συστάσεις των 
λοιμωξιολόγων για αποφυγή συνωστισμού, φαίνεται να είναι αρκετά στην 
Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. ώστε να προχωρήσει σε άλλη λύση προκειμένου να μην 
δημιουργηθούν συνθήκες συνωστισμού και η υγεία και η ζωή των εργαζομένων 
και των αγροτών τεθεί σε κίνδυνο. 

Θα μπορούσε, κατ’ εξαίρεση λόγω έκτακτων συνθηκών η αποζημίωση 
των αγροτών που υπέστησαν ζημιές την τρέχουσα περίοδο να γίνει σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) 
που έτσι κι αλλιώς, οι ίδιοι παραγωγοί θα υποβάλλουν το αμέσως επόμενο 
διάστημα στις τοπικές ενώσεις, δεδομένου ότι τα ποσοστά ζημίας των 
καλλιεργειών μεσοσταθμικά για κάθε Νομό, είναι ήδη γνωστά στον ΕΛΓΑ. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Διοίκηση του 
ΕΛ.Γ.Α. λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού, 
να ανακαλέσει το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 1523/13-4-2021 που απέστειλε η 
Γενική Διεύθυνση-Υποκατάστημα Κοζάνης προς τους Ανταποκριτές του 
ΕΛ.Γ.Α. των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να μην θέσει σε 
κίνδυνο την υγεία και την ζωή των εργαζομένων και των αγροτών. 
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