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Απαντώντας στις παραπάνω Αναφορές, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α.
∆ηµοσχάκης, Σ. Βαρδαλής και Γ. ∆ελής, σας πληροφορούµε τα εξής:
Η ανάπτυξη του κλάδου της σηροτροφίας δύναται να δώσει διέξοδο στον
αγροτικό πληθυσµό ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της χώρας και να
στηρίξει το οικογενειακό εισόδηµα. Η αναβίωση του κλάδου του µεταξιού στην
Ελλάδα προϋποθέτει την παραγωγή εγχώριου ποιοτικού προϊόντος, µε την
ύπαρξη και στήριξη του οποίου θα µπορούµε να µιλάµε για ελληνικό µετάξι
και ελληνική µεταξουργία.
Στην Ελλάδα επικρατούν ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες, oι οποίες ευνοούν
τη δυνατότητα της εκτροφής του µεταξοσκώληκα. Μία επιτυχηµένη εκτροφή, η
οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ικανής ποσότητας και ποιότητας
κουκουλιών, προϋποθέτει την τήρηση των προδιαγραφών εκτροφής τόσο ως
προς τον χρόνο πραγµατοποίησης όσο και ως προς τις συνθήκες.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), σε συνεργασία µε
το Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών, έχει εκδώσει το «ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ», το οποίο έχει διανείµει στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της χώρας, στις οποίες γίνεται εκτροφή
µεταξοσκωλήκων και το οποίο, παράλληλα, βρίσκεται αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα
του
ΥΠΑΑΤ
στη
διαδροµή:
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Sirotrofia/egxeiridio_sirotrofi
as_130312.pdf

Στο εν λόγω εγχειρίδιο δίνονται σύντοµες οδηγίες για την πραγµατοποίηση της
εκτροφής µεταξοσκωλήκων (χρόνος και χώρος επώασης, χώρος και συνθήκες
εκτροφής) και για την καλλιέργεια της µουριάς. Σηµειώνεται ότι η επιτυχής
ολοκλήρωση των εκτροφών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διατήρηση των
κατάλληλων συνθηκών εκτροφής (θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός κ.λπ.).
Σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων εξαιρετικών
περιστάσεων κατά τη χρονική διάρκεια πραγµατοποίησης των εκτροφών, είναι
πιθανό το ενδεχόµενο εµφάνισης µειωµένης παραγωγής.
Όσον αφορά στην καταβολή της συνδεδεµένης ενίσχυσης στη σηροτροφία,
σηµειώνεται ότι:
 για το έτος αιτήσεων 2016, έχει καταβληθεί για τη συνδεδεµένη
ενίσχυση στη σηροτροφία το ποσό των 426.868,92 ευρώ σε 62
δικαιούχους. Από το εν λόγω ποσό, 278.998,96 ευρώ αφορούν σε 44
δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Έβρου και
 για το έτος αιτήσεων 2017, δεν έχει ακόµη καταβληθεί η συνδεδεµένη
ενίσχυση για τη σηροτροφία. Για τους σηροτρόφους της Π.Ε. Έβρου,
λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 2017, εξετάζεται, σε συνεργασία µε την οικεία ∆ΑΟΚ, το
ενδεχόµενο αναγνώρισης ως επιλέξιµων προς πληρωµή και των κυτίων
µε µειωµένη παραγωγή κουκουλιών, λόγω «εξαιρετικής περίστασης», στο
πλαίσιο του άρθρου 2 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1306/2013.
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