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-Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ θ. Κψζηα θαλδαιίδε 

-Τθππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη ηξνθίκσλ θ. Η. Γξηβειέγθα 
- Τθππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη ηξνθίκσλ θ. Α. Ρνληνχιε 
 
-Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο 

Παξαγσγήο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. 
-Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ 
Ηλζηηηνχην 
-Πεξηθεξεηαθφ θέληξν πξνζηαζίαο 

θπηψλ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
Καβάιαο 
-Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πξσηνγελνχο 

ηνκέα Αλ. Μαθ. & Θξάθεο θαη 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
-Γ.Γ.Π.Α.Ο.Κ. Πεξηθεξεηψλ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο & Αλ. Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 
-Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Γξάκαο, 

Καβάιαο θαη εξξψλ 
-Γ.Α.Ο.Κ. Π.Δ. Γξάκαο, Καβάιαο, 
εξξψλ 

-Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

 

Θέκα: «Αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο θαθέινπ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε κέηξσλ 

Φπηνπξνζηαζίαο – Φπηνυγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ» 

 

Αμηφηηκε θ.Τπνπξγέ 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο εθηειεζηηθήο απφθαζεο ηεο 19εο 

Δεθεκβξίνπ 2011 (κε αξηζκφ Ε[2011] 9243) κε βάζε  ηελ  νδεγία  2000/29/ΔΚ  ηνπ  

πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Μαΐνπ 2000 (ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ Δζληθή καο λνκνζεζία κε 

ην Π.Γ. 365/2002 ΦΔΚ Α’ 307/10-12-2002), πεπί μέτπων κατά τηρ   εισαγωγήρ στην 

Κοινότητα οπγανισμών επιβλαβών για τα υςτά ή τα υςτικά πποϊόντα και κατά τηρ 

εξάπλωσήρ τοςρ στο εσωτεπικό τηρ Κοινότηταρ. Με βάζε απηήλ ηε λνκνζεζία ε 

Δπξσπατθή επηηξνπή ελεξγνπνηψληαο ην άξζξν 22 ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο (άξζξν 20 ηνπ 

Π.Γ. 365/2002) πξνέβε ζηε ρνξήγεζε ζηα αηηεζέληα θξάηε κέιε,  ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο «θπηνυγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ» γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα αλαγθαία κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ή πξφθεηηαη λα  ιεθζνχλ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Επξσπατθή 
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Έλσζε απφ ηξίηεο ρψξεο ή απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Έλσζεο, κε ζηφρν ηελ εθξίδσζή   

ηνπο ή, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηε κε εμάπισζή ηνπο.  

Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηεο κφληκεο θπηνυγεηνλνκηθήο επηηξνπήο 

(SCPH), ηα θξάηε κέιε επηθχξσζαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ κε ηελ θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή λα αλέξρεηαη ζηα 15.006.869,89 € Δπξψ γηα ηελ ελίζρπζε 

κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ή πξνγξακκαηίδεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηελ επφκελε 

ρξνληά. Ζ ελίζρπζε απηή αθνξνχζε ηηο ρψξεο: Γεξκαλία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κχπξν, Μάιηα, 

ηηο Κάησ Υψξεο θαη ηελ Πνξηνγαιία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηα θπηηθά πξντφληα. Γπζηπρψο θ. Τπνπξγέ κεηαμχ απηψλ ησλ θξαηψλ, δελ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔ, ε έγθξηζε δίλεηαη θαη ε θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) εάλ έρεη ππνβιεζεί απφ ην νηθείν θξάηνο κέινο ζηελ Επηηξνπή αίηεζε γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΕΚ) αξηζ. 1040/2002. 

β) εάλ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην νηθείν θξάηνο κέινο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

ιεθζέληα κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1040/2002. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ απφθαζε απνθαζίζηεθε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη αλσηέξσ 

ρψξεο απφ ηελ ΔΔ γηα ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ή πεξηνξηζκνχ δηαθφξσλ εληφκσλ κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε Diabrotica virgifera ζην θαιακπφθη, Pomacea insularum ζην ξχδη, 

Pseudomonas syringae pv.actinidiae ζην αθηηλίδην,  Rhynchophorus ferrugineus Κφθθηλν 

ζθαζάξη ησλ θνηληθνεηδψλ, Tuta  absoluta ζηελ Σνκάηα θ.α..  

θ. Τπνπξγέ 

ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζην Ννηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Δ.Δ. θαη έρεη ηελ ηχρε λα ζπλνξεχεη 

ηφζν κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. φζν θαη κε ηξίηεο ρψξεο. Σν απηφ γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ έρεη θαηαζηήζεη ηα πξνβιήκαηα θπηνυγεηνλνκηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο ρψξα καο εληνλφηεξα φζν πνηέ. Παξφια απηά νη ιηγνζηνί πνπ έρνπλ 

απνκείλεη ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί ηφζν ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ (Κεληξηθή , 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο θαη ηλζηηηνχηα) φζν θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο ηεο 

ρψξαο θαη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο Φπηνπγεηνλνκηθήο Θσξάθηζεο ηεο ρψξαο, 

εξγάδνληαη πνιιέο θνξέο ρσξίο ππεξσξηαθή θάιπςε, ηα αββαηνθχξηαθα, ηα απνγεχκαηα 

θαη ηηο ενξηέο κε ηνλ ειάρηζην πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Σν έξγν ηνπο απηφ δηαζθαιίδεη 

πξσηαξρηθά ηφζν ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ηελ Διιεληθή 

Αγξνηηθή Παξαγσγή απφ λέεο απεηιέο. πλεπψο, πξνθπιάζζνπλ άκεζα ην εηζφδεκα ηνπ 

Έιιελα Αγξφηε ρσξίο λα έρνπλ πάληνηε ηε ζπλδξνκή θαη ηε βνήζεηα φισλ ησλ Αγξνηψλ, 



   

πνιιέο θνξέο ιφγσ θαη ηεο παξαπιεξνθφξεζεο αιιά θαη ηεο κε χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ 

θαιιηεξγεηηθψλ ιχζεσλ. 

ηα φξηα δε ηνπ παξαξηήκαηνο καο (Π.Δ. Γξάκαο, Καβάιαο, εξξψλ), ην νπνίν  

βξίζθεηαη ζε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπκε πιεζψξα 

θπηνπγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Νεπξνθνπίνπ 

εληνπίζηεθε απφ ζπλαδέιθνπο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. Γξάκαο ην Synchytrium endobioticum 

(Καξθίλσζε ηεο Παηάηαο) ζηελ Παηάηα, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη σο ε πξψηε εκθάληζε ζηε 

ρψξα καο απηνχ ηνπ κχθεηα θαξαληίλαο. ηελ Π.Δ. εξξψλ ε θαιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ 

απεηιείηαη γηα 2ε ρξνληά απφ ην λενεηζεξρφκελν Diabrotica virgifera θαη γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ απφ ηε Γ.Α.Ο.Κ. εξξψλ πξνθεηκέλνπ νπζηαζηηθά λα ζσζεί 

ε θαιιηέξγεηα πνπ απνηειεί θαη κνλνθαιιηέξγεηα ζε πνιιέο πεξηνρέο. ηελ Π.Δ. Καβάιαο ε 

δπλακηθή θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο κεηά ηηο δεκηέο πνπ έρεη ππνζηεί απφ ην έληνκν 

Metcalfa pruinosa (γηα ην νπνίν ζαο έρνπκε απαζρνιήζεη κε πξνεγνχκελα έγγξαθα καο) 

απεηιείηαη ελ δπλάκεη απφ ην Pseudomonas syringae pv.actinidiae. Αλάινγα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο (ίσζε ηξηζηέηζα ησλ εζπεξηδνεηδψλ, 

θφθθηλν ζθαζάξη ησλ θνηληθνεηδψλ θ.α.). 

 

Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ζαο φια ηα αλσηέξσ θαη γλσξίδνληαο ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο, απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα εμέιζνπκε κε 

βαζηθφ κνριφ εμφδνπ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζα ζαο παξαθαινχζακε λα πξνβείηε ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί θαη γηα ηε ρψξα καο ε δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νδεγίαο 2000/29/ΔΚ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά νη 

κεραληζκνί ειέγρνπ, δηάγλσζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ 

πνπ απεηινχλ βαζηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο ρψξαο καο πξνο φθεινο ηφζν ησλ Διιήλσλ 

Αγξνηψλ φζν θαη ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

    

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξφεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο   Κσλ/λνο ηέθνο 


