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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Φαιά σήψη κάστανου και καταβολή de minimis σε
καστανοπαραγωγούς»
Με την από 26.10.2020 Επίκαιρη Ερώτησή μου, η οποία συζητήθηκε στην ολομέλεια
την 02.11.2020, ανέδειξα προς τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) κ. Βορίδη το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί η «φαιά σήψη του
κάστανου» στους παραγωγούς.
Στην απάντησή του ο Υπ. κ. Βορίδης δήλωσε αφενός ότι δεν γνώριζε το θέμα και με
ευχαρίστησε για την Ερώτηση, αφετέρου δεσμεύθηκε ότι μετά την Ερώτησή μου θα
ζητούσε σχετική ενημέρωση και τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί
η φύση και το μέγεθος της ζημιάς. Αναλυτικά, ο Υπουργός εξήγησε τότε ότι δεν
διαθέτει επιμέρους στοιχεία για την έκταση της ασθένειας στην περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ή γενικότερα στη χώρα και δεν είχε υπάρξει κάποια
σχετική ενημέρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δασών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και των ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων προς τις υπηρεσίες του
Υπουργείου του. Ακόμη συμπλήρωσε ότι μόνο μετά την Ερώτησή μου,
πληροφορήθηκε ότι λόγω της συγκεκριμένης ασθένειας υπάρχουν σημαντικές
απώλειες παραγωγής κάστανου σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Πιερίας.
Πράγματι, την 12.11.2020 ο Υπουργός κ. Βορίδης συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με
συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, Δημάρχων, παραγωγών αλλά και
επιστημόνων από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το
Μπενάκειο.
Επειδή από τη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη και εντεύθεν, δεν υπάρχει κάποια
ενημέρωση των καστανοπαραγωγών για τις ενέργειες του Υπουργείου σας.
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Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες των ίδιων των καστανοπαραγωγών η φαιά σήψη
του καστάνου έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές πλην της Π.Ε. Πιερίας.
Επειδή η απώλεια παραγωγής που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ασθένεια, σε
συνδυασμό με τις ζημιές που προκαλούνται ήδη και από τη σφήκα της καστανιάς,
απειλούν με οικονομική εξαφάνιση τους καστανοπαραγωγούς.
Επειδή στην Πιερία δεν προβλέψατε -για εφέτος τουλάχιστον- την εξαπόλυση του
ωφέλιμου εντόμου για την καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς.
Επειδή δεν τηρήθηκε η δέσμευση του κ. Βορίδη για καταβολή de minimis στους
καστανοπαραγωγούς που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος έως και 90%.
Επειδή η καλλιέργεια κάστανου αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος σε
περιοχές της Π.Ε. Πιερίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο σας για την επιστημονική έρευνα

ώστε να βρεθεί τρόπος καταπολέμησης της νέας αυτής ασθένειας;
2. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησής σας η οικονομική στήριξη της επιστημονικής
έρευνας κατά του μύκητα Gnomoniopsis smithogilvyi που προκαλεί την ασθένεια
της φαιάς σήψης; Αν ναι, με κονδύλιο τι ύψους και προς ποιους φορείς;
3. Υπάρχει σχεδιασμός και για το 2021 και πότε θα ενταχθεί και πάλι η Πιερία στο
πρόγραμμα εξαπόλυσης ωφέλιμου εντόμου για την καταπολέμηση της σφήκας
της καστανιάς;
4. Θα τηρήσει ο νυν Υπουργός την από 12.11.2020 δέσμευση του τότε ΥΠΑΑΤ κ.
Βορίδη για καταβολή de minimis στους καστανοπαραγωγούς που επλήγησαν από
την φαιά σήψη του κάστανου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Αραχωβίτης Σταύρος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
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