
 

 

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

  20 Νοεμβρίου 2019 

 

Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Χανίων, κ. Καλογερή Νικόλαο. 

 
Αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχα, 
 
Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στη σημερινή σύσκεψη για τα προβλήματα του 
αγροτικού τομέα του νομού. Βρίσκομαι σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό και δεν θα μπορέσω να 
παρευρεθώ. 
 
 
Θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση τα εξής:  
 
 

1. Ζημιές στα θερμοκήπια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα:  
 
Κατά την επίσκεψή μου στις πληγείσες περιοχές την περασμένη εβδομάδα, διαπίστωσα το μέγεθος των 
ζημιών, και μετέφερα την εικόνα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Πολλές οικογένειες 
έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην  αποζημίωση του 
κεφαλαίου των παραγωγών (πάγια). Οι συνήθεις χρόνοι πληρωμής των ΠΣΕΑ καθιστούν το μηχανισμό 
αυτό  ακατάλληλο για αυτή την περίπτωση. Οι παραγωγοί χρειάζονται άμεσα χρήματα. Το Υπουργείο 
θα πρέπει το συντομότερο να απαντήσει κατά πόσον προτίθεται να αξιοποιήσει το μηχανισμό de 
minimis. 
 

2. Δακοκτονία 
 

Φέτος παρατηρείται στα Χανιά δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος λόγω του δάκου.  
 
Η αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας δεν εξαντλείται στην έγκαιρη προμήθεια των κατάλληλων 
φαρμάκων. Η εμπειρία των τελευταίων ετών στην Κρήτη δημιουργεί ανησυχίες για τη μεθοδολογία 
που ακολουθείται στη δακοκτονία και τον τρόπο της υλοποίησης του προγράμματος. Θα πρέπει το 
Υπουργείο να  εκπονήσει ένα σχέδιο αποτελεσματικής εφαρμογής των ψεκασμών, με ειδικό 
πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει κάθε Περιφέρεια να ακολουθεί, με διαρκή έλεγχο της ακρίβειας 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου αυτού στους δολωματικούς ψεκασμούς μέσω και της διαθέσιμης 
τεχνολογίας GPS. 
 
 



3. Γλοιοσπόριο  

Ο μύκητας αυτός επιδεινώνει φέτος το πρόβλημα του δάκου, αλλά αποτελεί και μακροπρόθεσμη 
απειλή για την ελαιοκομία της Κρήτης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να μας 
ενημερώσει άμεσα για το σχεδιασμό του για το πώς θα αντιμετωπισθεί ο μύκητας. 

4. Διευκόλυνση ελαιοπαραγωγών  
 

Δεδομένου του μεγέθους της ζημιάς από το συνδυασμό δάκου και γλοιοσπορίου, θα πρέπει η 
κυβέρνηση να εξαντλήσει  τις δυνατότητες ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών με όλα τα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων   προσωρινών ελαφρύνσεων φορολογίας και εισφορών κατά το πρότυπο της 
αντιμετώπισης του πρόσφατου προβλήματος με την Thomas Cook. 
 
 
Παραμένω στη διάθεση των φορέων του νομού για να προωθήσουμε τις θέσεις που θα προκύψουν 
από τη σύσκεψή σας. 
 

 

Με εκτίμηση,  

 

Μανούσος  Βολουδάκης                   

 


