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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Βαγγέλη Αποστόλου
2. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεώργιο Σταθάκη

Θέμα: «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επιδημικές προσβολές εντόμου
σε

δασικά

οικοσυστήματα

προξενούν

απώλεια

εισοδήματος

σε

κτηνοτρόφους του Ν. Κοζάνης. Την ίδια ώρα πλέον των 100 εκ. €
σχετικού

μέτρου

του

ΠΑΑ

2014

–

2020

για

την

πρόληψη

και

αποκατάσταση σχετικών ζημιών παραμένουν αναξιοποίητα με ευθύνη της
Κυβέρνησης».
Με νωπή ακόμη την περσινή εμπειρία της εκτεταμένης προσβολής
βοσκοτόπων ανά την επικράτεια από το έντομο Lymantria dispar και παρά
τις κοινοβουλευτικές επισημάνσεις για λήψη μέτρων, οι ηγεσίες των
συναρμόδιων Υπουργείων αδράνησαν. Ενώ οι συνέπειες ήταν ολέθριες για
το

περιβάλλον και τους

κτηνοτρόφους

ιδιαίτερα, καμία

ουσιαστική

ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε για τον έλεγχο του πληθυσμού των
εντόμων και την πρόληψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.
Αποτέλεσμα

της

αδράνειας

αυτής,

είναι

η

επανεμφάνιση

του

συγκεκριμένου εντόμου και μάλιστα σε μεγάλους πληθυσμούς ικανούς να
δημιουργήσουν προβλήματα σε μεγαλύτερη έκταση και ένταση από την
περσινή χρονιά. Ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους η κατάσταση είναι
απελπιστική.

Η αδηφαγία του εντόμου προκαλεί ολοσχερή καταστροφή

της πράσινης ποώδους, θαμνώδους και δασικής βλάστησης. Σε συνδυασμό
με την παρατεταμένη ανομβρία, δημιουργούνται προϋποθέσεις παντελούς
έλλειψης

χλωρής

βοσκής

για

βόσκηση

σε

πολυάριθμα

κοπάδια

κτηνοτρόφων του Νομού Κοζάνης. Περιοχές του Δήμου Κοζάνης και του
Δήμου Σερβίων – Βελβεντού πλήττονται καίρια από τις προσβολές αυτές.

Την ώρα μάλιστα που το κόστος των ζωοτροφών διαρκώς αυξάνεται, το
μίγμα της πτώσεως των τιμών του αιγοπρόβειου κρέατος και του
γάλακτος, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ασφαλιστικές και φορολογικές
εισφορές που οι παραγωγοί καλούνται να καταβάλουν, καθιστά ζοφερό το
μέλλον των εκτροφών που πλήττονται.
Για όλα τα προαναφερόμενα η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια
Υπουργεία επιδεικνύουν αδικαιολόγητη αδράνεια.
Συγκεκριμένα στην υπ' αριθμ. 3643/20.07.16 απάντηση του ΥΠΕΝ σε
σχετική ερώτηση μου (υπ αριθμ. 6053/09.06.16) για την περσινή
προσβολή, δεσμευτήκατε γραπτώς για την προκήρυξη συγκεκριμένου
μέτρου του ΠΑΑ 2014 – 2020 με σκοπό την αντιμετώπιση και πρόληψη
παρόμοιων φαινομένων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Δασών από
Παθογόνους Οργανισμούς στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό το εν λόγω
έντομο συμπεριελήφθη κατόπιν εισήγησης της Δασικής Υπηρεσίας στον
κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές
σε δασικά είδη και οικοσυστήματα.
Δυστυχώς

όμως

μέχρι

σήμερα

και

παρά

την

εκτεταμένη

σε

πανελλήνιο επίπεδο περσινή προσβολή του εντόμου, το μέτρο αυτό Μ08 "Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της
βιωσιμότητας

των

δασών",

με

ευθύνη

της

Κυβέρνησης

δεν

έχει

προκηρυχθεί,
Επειδή οι άμεσα πληττόμενοι της φυσικής αυτής καταστροφής είναι
οι αιγοπροβατοτρόφοι που ασκούν την πατροπαράδοτη κοπαδιάρικη
κτηνοτροφία στους κατεστραμμένους βοσκοτόπους,
Επειδή με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι
αυτοί αδυνατούν να καταβάλλουν πρόσθετο κόστος για την προμήθεια
ζωοτροφών και την τροφοδότηση των ποιμνίων τους,
Επειδή είναι το τρίτο κατά σειρά πλήγμα που πλήττει την ελληνική
κτηνοτροφία τα τρία τελευταία έτη μετά την ευρεία προσβολή ζωονόσων
την περσινή και προπέρσινη χρονιά,
Επειδή τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές και επιδημίες μπορούν
είτε να προβλεφθούν είτε να αντιμετωπιστούν μετά από έγκαιρη διάγνωση
εν τη γενέσει τους,
Επειδή οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το κράτος για την
αποκατάσταση

ζημιών,

που

προκύπτουν

από

φυσικές

καταστροφές

βιολογικών παραγόντων, είναι πολλαπλάσιες των πόρων που απαιτούνται
για την οργάνωση και συντήρηση ενός δικτύου παρακολούθησης για την
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια
παρόμοιων φυσικών καταστροφών,
Επειδή υπάρχουν μέσα και μεθοδολογίες για την έγκαιρη και
βιολογική καταπολέμηση εντόμων και άλλων παραγόντων που μπορούν να
προκαλέσουν επιδημίες και εκτεταμένες προσβολές με τεράστιο οικονομικό
αντίκτυπο σε θιγόμενους-πληττόμενους πολίτες-επαγγελματίες και το
δημόσιο,
Επειδή έγκαιρα σας επισημάναμε το μέγεθος του προβλήματος κατά
την περσινή χρονιά για να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γιατί δεν έχετε προβεί μέχρι σήμερα σε καμία ενέργεια πρόληψης
του φαινομένου τουλάχιστον στις περιοχές που επλήγησαν κατά την
περσινή χρονιά και αναμένονταν η επανεμφάνιση του εντόμου και
του προβλήματος; Ποιος ευθύνεται για την αδράνεια αυτή που
ζημιώνει σοβαρά και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πολλούς
επαγγελματίες κτηνοτρόφους στο Ν. Κοζάνης και σε άλλες περιοχές
της χώρας;
2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν προκηρύξατε το σχετικό μέτρο Μ08 "Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της
βιωσιμότητας των δασών" του ΠΑΑ ώστε να έχετε στη διάθεσή σας
103.025.652 εκ. € για την έγκαιρη και δραστική αντιμετώπιση
προληπτικά και κατασταλτικά παρόμοιων φαινομένων; Προτίθεστε
άμεσα να προκηρύξετε σχετική πρόσκληση του ΠΑΑ 2014-2020 για
την

αποζημίωση

των

ζημιών

που

προκαλούνται

από

το

συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό;
3. Δεδομένου

ότι τα

τελευταία

χρόνια

ολοένα

και περισσότερα

φαινόμενα φυσικών καταστροφών που οφείλονται σε βιολογικές
παραμέτρους πλήττουν την παραγωγή, το περιβάλλον, την υγεία
των πολιτών και εν γένει την ελληνική κοινωνία και οικονομία,
προτίθεται η Κυβέρνηση να οργανώσει κατάλληλο μηχανισμό για
την παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων;

4. Επειδή ο ΕΛΓΑ έχει την εμπειρία, το δίκτυο και το θεσμικό πλαίσιο
για τέτοιου είδους προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις στα
γεωργικά

οικοσυστήματα,

τις

καλλιέργειες

και

τις

εκτροφές,

προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρύτερα τις δυνατότητες
του κρατικού αυτού οργανισμού;

