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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Γραφείο Περιφερειάρχη 

 Γραφείο Θεματικού 

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 

Οικονομίας στην ΠΚΜ 

 

Θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 

ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΦΥΤΟΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» 

 

Σχετικό: την υπ’ αριθμ. 542536 (2591) οικ. / 02 . ΟΚΤ . 2020 επιστολή της 

Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΓΩ 

ΦΥΤΟΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» 
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Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ 

 

Σε συνέχεια της περυσινής, κοινής επιστολής μας με το Δήμαρχο Δίου – 

Ολύμπου, επανερχόμαστε στο θέμα της Οικονομικής Στήριξης και 

Αποζημίωσης των Καστανοπαραγωγών της Πιερίας λόγω Φυτοασθένειας, 

δεδομένου ότι το πρόβλημα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Σκοτίνα αλλά 

και ευρύτερα σε όλη την Πιερία συνεχίζει να υφίσταται, ενώ παρουσιάζει 

στατιστική αύξηση τόσο στην ένταση όσο και την έκτασή του. 

 

Σας είναι επίσης γνωστό κ. Υπουργέ ότι το πρόβλημα με τη σφήκα της 

καστανιάς έχει πλέον πάρει δραματικές διαστάσεις και απειλεί την ύπαρξη των 

ίδιων των δέντρων. Όσον αφορά στις ιδιωτικές εκτάσεις, η καταπολέμηση της 

σφήκας της καστανιάς γίνεται με μέσα και πόρους από τους ίδιους τους 

παραγωγούς. Στα δημόσια δάση καστανιάς, που είναι πολλά στη Σκοτίνα, τον 

Παντελεήμονα αλλά και σε άλλες περιοχές της Πιερίας, χρειάζεται η συνδρομή 

του Υπουργείου, ώστε να γίνει εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης της 

σφήκας. Για τον ίδιο λόγο είχε γίνει τηλεδιάσκεψη παλαιότερα, με εμπλοκή 

όλων των φορέων και παθολογικών ινστιτούτων από τον τέως Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Ως, εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η μειωμένη παραγωγή και η 

υποβάθμιση στην ποιότητα του παραγόμενου καρπού, ισοδυναμεί με μείωση 

του αγροτικού εισοδήματος των παραγωγών.  

 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη, ότι η υγειονομική πανδημία σε συνδυασμό με την 

οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών, δημιουργούν ένα ασφυκτικό 

περιβάλλον στην επιβίωση των καστανοπαραγωγών της Σκοτίνας και ευρύτερα 

της Πιερίας, αιτούμαστε την εκ νέου διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης των 



καστανοπαραγωγών της Πιερίας σε καθεστώς ενίσχυσης DE MINIMIS, για 

την μερική ισοστάθμιση του αγροτικού τους εισοδήματος, συμβάλλοντας 

αποτελεσματικά και καθοριστικά στην οικονομική τους ανακούφιση. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη παροχή στοιχείων για την 

υποστήριξη του αιτήματός μας. 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
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