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                  Προς:  
 
  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

  κ. Γεώργιο Γεωργαντά. 

 

      Κοιν.: 

1. Βουλευτές Ν. Κοζάνης. 

2. Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας   

κ. Γεώργιο Κασαπίδη. 

 

ΘΕΜΑ : Καταβολή ενίσχυσης ανά στρέµµα στους µηλοκαλλιεργητές της Εορδαίας. 

ΣΧΕΤ. : Η υπ. αριθµ. πρωτ. 22740/26-9-2022 επιστολή µας προς εσάς. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με την παραπάνω σχετική επιστολή µας, είχαµε επισηµάνει ότι οι µηλοκαλλιεργητές του 

∆ήµου Εορδαίας βρίσκονται προ του φάσµατος οικονοµικής καταστροφής, καθώς η φετινή 

σοδειά τους είτε έµεινε απούλητη είτε πωλήθηκε σε τιµή η οποία είναι κατώτερη του κόστους 

παραγωγής.  

Αυτής της επιστολής ακολούθησε συνάντηση µε εσάς γραφείο σας, στην οποία συµµετείχαν 

αντιπροσωπεία αγροτών της περιοχής µας, καθώς και βουλευτές της Π.Ε. Κοζάνης.  

Το αποτέλεσµα της συνάντησης ήταν η δέσµευσή σας για καταβολή αποζηµίωσης ανά 

στρέµµα για τους καλλιεργητές µήλων της Εορδαίας. 

∆υστυχώς στην πρόσφατη ανακοίνωσή σας δεν συµπεριλήφθηκαν οι µηλοκαλλιεργητές της 

περιοχής µας στην καταβολή ενίσχυσης ανά στρέµµα, µε την υποσηµείωση ότι η ανάλογη 

διαδικασία θα τηρηθεί βάσει της επεξεργασίας όλων των στοιχείων των δεδοµένων και της 
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σχετικής τεκµηρίωσης, ώστε µε την ολοκλήρωσή τους,, να ακολουθήσουν κατά περίπτωση και 

οι σχετικές ανακοινώσεις, για αυτούς. Θεωρούµε ότι ήδη υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση 

κύριε Υπουργέ και όπως είχαµε τονίσει το συγκεκριµένο γεγονός, σε µία περιοχή της οποίας η 

τοπική οικονοµία ήδη βιώνει τις επιπτώσεις από την επικείµενη απολιγνιτοποίηση της χώρας, 

αποτελεί τροχοπέδη για την οικονοµική αλυσίδα µε καταστροφικές συνέπειες για πολλούς 

κλάδους της τοπικής µας οικονοµίας, αφού ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί πλέον έναν από 

τους βασικότερους πυλώνες οικονοµικής ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

 

Κατόπιν τούτου αιτούµαστε την άµεση ανακοίνωση της καταβολής ενίσχυσης στους 

µηλοκαλλιεργητές της περιοχής µας, όπως άλλωστε είχατε δεσµευτεί σε αυτούς ενώπιων των 

τοπικών βουλευτών, καθώς θεωρούµε ότι είναι υποχρέωσή της Ελληνικής Πολιτείας να 

στηρίξει εµπράκτως τους δενδροκαλλιεργητές σε αυτή τη συγκυρία η οποία τους θέτει 

ζητήµατα επιβίωσης και είναι απόλυτη αναγκαιότητα η λήψη δέσµης µέτρων, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η απορρύθµιση της οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής στην Εορδαία . 

 

Επίσης επαναλαµβάνουµε και τα 2 επιπλέον µέτρα ειδικής µέριµνας που προτείναµε για 

τους µηλοπαραγωγούς του ∆ήµου Εορδαίας και τα οποία είναι: 

• Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη πάγιων αναγκών σε ενέργεια 

(ρεύµα -καύσιµα) και αναλώσιµα. 

• Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για το έτος 2023. 

 

Αναµένοντας την δική σας άµεση ανταπόκριση στο αίτηµα µας ευχαριστούµε εκ των 

προτέρων, ενώ βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

O ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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