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Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Μετά την καταστροφή που έπληξε τον τόπο μας σε υποδομές και περιουσίες
πολιτών και προκειμένου να υπάρξει από το Κράτος η μέγιστη δυνατή κοινωνική
συμπαράσταση στους πολίτες με την καταβολή αποζημιώσεων, υπάρχει και ένα
σοβαρό πρόβλημα, που αφορά τον αγροτικό τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς,
μελισσουργούς).
Συγκεκριμένα, προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις (Δήλωση Ζημιάς) για
έλεγχο και αποζημίωση ζητείται, σύμφωνα με το νόμο, οι αγρότες να καταβάλλουν
1€/στρέμμα, 2€/κυψέλη, 0,10€/δέντρο κ.λ.π. και για τα ζώα που έχουν
εξαφανιστεί ζητούν αποδεικτικά στοιχεία, πράγμα αδύνατο και παράλογο.
Παρακαλούμε θερμά για την παρέμβασή σας στα αρμόδια Υπουργεία με σκοπό να
επέλθουν σχετικές ρυθμίσεις, ώστε να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των πληγέντων
στον αγροτικό τομέα χωρίς την πληρωμή των απαιτούμενων τελών εκτίμησης και
στη συνέχεια να επέλθει συμψηφισμός των αποζημιώσεων με τα οφειλόμενα τέλη
εκτίμησης.
Επειδή, ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας.
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Επειδή, στους κατεστραμμένους παραγωγούς του αγροτικού τομέα υπάρχει
πρόβλημα επιβίωσης και αντικειμενική αδυναμία προκαταβολής των τελών
εκτίμησης για την εξέταση των αιτήσεων αποζημίωσης.
Επειδή, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι σα να «ζητάμε από έναν νεκρό
να καταβάλλει ο ίδιος τα έξοδα της κηδείας του».
Επειδή, είναι λογικό και δίκαιο να εξεταστούν οι αιτήσεις και στη συνέχεια να
επέλθει συμψηφισμός.
Επειδή, το θέμα αυτό το έχουμε εξετάσει – διερευνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
χωρίς αποτέλεσμα.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε στις αρμόδιες Υπηρεσίες το δίκαιο αυτό αίτημα των
πληγέντων πολιτών.

Με εκτίμηση,
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης
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