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ΘΕΜΑ: Επιστολή της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου στον Υπ.Α.Α.Τ. Ευάγγελο 
Αποστόλου για την εξαίρεση αποζημίωσης ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς που 
υπέστησαν ζημιά από τις βροχοπτώσεις του 2017.  
 
Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου με 
ημερομηνία 25/7/2018 και θέμα «Ανεπίτρεπτη εξαίρεση ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς 
που υπέστησαν ζημιά από τις βροχοπτώσεις του 2017» απέστειλε η Δήμαρχος Σκύδρας 
Κατερίνα Ιγνατιάδου. 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 
«Κύριε Υπουργέ, 
Μεγάλη έκπληξη και οργή μας προκάλεσε το γεγονός ότι εξαιρούνται ανεπίτρεπτα ποικιλίες 
ροδακινιάς και νενταρινιάς από την απόφασή σας για την χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας(de minimis)για την κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις 
του Ιουλίου του 2017.Δεν είναι δυνατό να μην συμπεριλαμβάνονται ποικιλίες ροδακινιάς, 
όπως Ρεντ Χάβεν, Συμφωνία, Ρουαγιάλ Γκλόρι και νεκταρινιάς, όπως Μπιγκ Τοπ, Βένους οι 
οποίες έμειναν ασυγκόμιστες στα χωράφια. 
Παρακαλούμε πολύ να τροποποιήσετε άμεσα την απόφασή σας και να συμπεριληφθούν και 
αυτές οι ποικιλίες που πράγματι επλήγησαν, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατάφωρη αδικία των 
αγροτών του Δήμου Σκύδρας και της ευρύτερης περιοχής μας, οι οποίοι φέτος για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά ήρθαν αντιμέτωποι με ακραία και ασυνήθιστα για την εποχή καιρικά 
φαινόμενα, με αποτέλεσμα να χάσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παραγωγή τους και 
κατά συνέπεια το εισόδημά τους, ζημία που όπως δηλώθηκε κατηγορηματικά από τους 
υπεύθυνους των ΕΛ.Γ.Α., δεν καλύπτεται από τον κανονισμό των ΕΛ.Γ.Α. Και όλα αυτά τη 
στιγμή που οι αγρότες πραγματοποιούν έξοδα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να 
έχουν πληρωθεί για τις προηγούμενες. 
Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι το ύψος του κατ΄αποκοπή ποσού ενίσχυσης 
είναι ιδιαίτερα χαμηλό, εδικά αν λάβει κανείς υπόψη του τη στρεμματική απόδοση των 
καλλιεργούμενων ποικιλιών καθώς και τις περσινές τιμές διακίνησής τους. 
Παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του αιτήματός μας και τη διόρθωση της μεγάλης 
αδικίας σε βάρος των παραγωγών της περιοχής του Δήμου Σκύδρας». 
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο και στο Υποκατάστημα του οργανισμού των ΕΛ.Γ.Α. 
Βέροιας, στους Βουλευτές του Νομού, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στην 
Αν.Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, στους Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Πέλλας, στο  Σύνδεσμο 
Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Σ.Ε.Α.Σ.) Ν. Πέλλας και στον Αγροτικό Σύλλογο Σκύδρας. 
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