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Θέμα:  «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΦΥΤΙΚΟΎ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΊΑ»
Σχετικό: το υπ’ αριθμ. 2/14-07-2017, Έκτακτο Δελτίο Ε.Μ.Υ. Επιδείνωσης Καιρού

Αξιότιμε κε Πρόεδρε του ΕΛΓΑ,

Όπως γνωρίζετε, ένας από τους κύριους άξονες ανάπτυξης και στήριξης της

τοπικής  οικονομίας  στην  Πιερία  είναι  ο  γεωργικός  τομέας  με  βασική  ετήσια

καλλιέργεια, αυτή του ΚΑΠΝΟΥ.

Κατά την τελευταία  επιδείνωση του καιρού στην περιοχή (σύμφωνα με το

ανωτέρω σχετικό), λόγω της επικράτησης του έκτακτου φαινομένου με την επωνυμία

«ΜΕΔΟΥΣΑ»,  επλήγησαν  γεωργικές  εκτάσεις  στη  Βόρεια  Πιερία  (Ρυάκια,

Σφενδάμη, Αλώνια, Κίτρος, Καστανιά, Κολινδρός) με καλλιέργεια καπνού.

Λόγω  του  ιδιαίτερου  εδαφοκλιματικού  χαρακτήρα  των  ημιορεινών  –

μειονεκτικών περιοχών που υπέστησαν ζημιές,  τα αποτελέσματα έχουν εμφανιστεί

στην καλλιέργεια του καπνού, εδώ και λίγες ημέρες. Για του λόγου του αληθές, η
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επόπτρια του ΕΛΓΑ στην Πιερία, μετέβη για αυτοψία, όπου διαπίστωσε την έκταση

και το μέγεθος της καταστροφής.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυτοψία της  επόπτριας  του ΕΛΓΑ, παρακαλούμε

όπως  αναλάβετε  άμεσα  πρωτοβουλία  για  τη  διενέργεια  όλων  των  σύννομων

απαιτούμενων ενεργειών της υπηρεσίας σας, για την επαλήθευση της έκτασης και του

μεγέθους της καταστροφής των καλλιεργειών καθώς και των ενεργειών αποζημίωσης

των πληγέντων αγροτών της περιοχής, με την παράταση του χρόνου αναγγελίας.

Με δεδομένο την ευαισθησία σας για την αποκατάσταση – αποζημίωση των

ζημιών στην καλλιέργεια του καπνού, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη

πληροφορία και παροχή βοήθειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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