Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με την παρούσα θεωρώ σκόπιμο να σας ενημερώσω για ένα θέμα που, πρόσφατα,
με απασχόλησε προσωπικά, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι απασχολεί και πολλούς
άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού.
Πρόκειται για τις εισφορές στον ΕΛΓΑ οι οποίες καταβάλλονται από όλους
υποχρεωτικά, και στη δική μου περίπτωση μας έστειλαν στην εφορία. Το γεγονός
πληροφορήθηκα ευρισκόμενος στο εξωτερικό και αμέσως επικοινώνησα τηλεφωνικά με
ορισμένους στην Αμοργό. Εισέπραξα πανταχόθεν άγνοια. Άλλος μου είπε ότι πήρε το
κτηνίατρο στη Νάξο, άλλος ότι «αφού δεν αποζημιώσανε κανένα δεν έκανε τίποτα». Με λίγα
λόγια πάμε «σαν τους στραβούς στον άδη».
Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον ΕΛΓΑ και
επιστρέφοντας στην Ελλάδα επισκέφτηκα τη Διοίκηση του οργανισμού. Και στις δυο
περιπτώσεις διατύπωσα τους προβληματισμούς των κάτοικων του νησιού σχετικά με το θέμα
των ασφαλίσεων, πέραν των άλλων φυσικών αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Πρότεινα στον αρμόδιο διευθυντή να αποστείλει εκπρόσωπο του ΕΛΓΑ στο νησί, ο
οποίος θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα ισχύοντα, καθώς και για τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ζημιάς, ώστε να καταβάλλονται και οι
προβλεπόμενες από το νόμο αποζημιώσεις, όπως συμβαίνει σε άλλα νησιά.
Πρέπει να ξέρετε ότι ο ΕΛΓΑ εκτελεί νόμο ψηφισμένο από το ελληνικό κοινοβούλιο, τον
οποίο έχω για όποιον ενδιαφέρεται να τον διαβάσει. Όλοι οι υπάλληλοι αντιμετώπισαν με
κατανόηση το αίτημά μου και ιδιαίτερα ο αρμόδιος Διευθυντής.
Μετά από τα παραπάνω, σας γνωρίζω ότι στις 3 Μαΐου ημέρα Πέμπτη

και ώρα 6.30 απογευματινή, θα γίνει συγκέντρωση στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου
Αμοργού, που μας παραχωρήθηκε με άδεια του κ. Δημάρχου και του Διευθυντή κ.
Μασούρα, τους οποίους ευχαριστούμε.
Θα παρευρεθούν δυο υπάλληλοι του ΕΛΓΑ οι οποίοι θα αναλύσουν το θέμα, θα
λύσουν τυχόν απορίες και προφανώς θα ακούσουν τα παράπονα όσων έχουν πάθει ζημιές
χωρίς αποζημίωση. Κυρίως όμως πρέπει να μάθουμε όλοι τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθούμε σε περίπτωση ζημιάς, ώστε να έχουν κάποιο αντίκρισμα οι εισφορές που
πληρώνουμε, και μάλιστα, παραδόξως, υποχρεωτικά.
Παρακαλείσθε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση, για να έχετε και την
ανάλογη και απαραίτητη ενημέρωση.
.Με τιμή
Μανώλης Λουδάρος

