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  Αναμείνατε στο ακουστικό σας από την Commission για εφαρμογή ΠΣΕΑ στον περονόσπορο 2011
  

Την απάντηση του ΥΑΑΤ μέσω της επιτροπής που είχε συσταθεί για τα αίτια του
περονόσπορου 2011, έχει στα χέρια της η Commission σχετικά      με την αιτιολογική βάση
τεκμηρίωσης που ζήτησε η τελευταία, προκειμένου τα καιρικά φαινόμενα των αρχών
καλοκαιριού του 2011 να χαρακτηρισθούν ακραία και δυσμενή με μορφή θεομηνίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ η απάντηση θα είναι τελική (δεν θα υπάρξουν άλλα
ερωτήματα που θα απαιτήσουν πρόσθετο χρονικό διάστημα) και καθοριστική για την
έγκριση του ελληνικού αιτήματος.

Παράλληλα ερώτηση στη Βουλή υπέβαλε ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λ. Αυγενάκης
σχετικά με το ίδιο θέμα το οποίο παραθέτουμε, σύμφωνα όμως με πληροφορίες της
ΚΕΟΣΟΕ το ποσό που έχει ζητήσει ο ΕΛΓΑ από το υπουργείο Οικονομικών είναι μεγαλύτερο
από 23 εκ. €.

Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη

Θέμα: Αποζημίωση μέσω των ΠΣΕΑ, των ζημιών που υπέστησαν οι αμπελουργοί από την
«επέλαση» του περονόσπορου το 2011

Ο ΕΛΓΑ έχει καταθέσει στο υπουργείο Οικονομικών πλήρη φάκελο για πρόγραμμα κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ ύψους 23 εκατομμυρίων € για την αποζημίωση των
αμπελοκαλλιεργητών για τον περονόσπορο του 2011.

Οι καταστροφές που δημιούργησε ο περονόσπορος στους ελληνικούς αμπελώνες κατά την
καλλιεργητική περίοδο 2011, ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε ορισμένες περιπτώσεις
έφτασαν έως το 90%. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε από σχετική μελέτη που εκπόνησε
ομάδα εργασίας η οποία συστάθηκε για το θέμα αυτό με απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφερόταν στη μελέτη, στους συμβατικούς αμπελώνες που προσβλήθηκαν από
περονόσπορο – με βάση όσα κατέδειξαν οι επισημάνσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του
ΕΛΓΑ – τα ποσοστά των ζημιών στις ποικιλίες οινοποιίας κυμάνθηκαν από 30% έως
60-65%. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Φωκίδα, έφθασε το
90%. Στο νομό Ηρακλείου, τα ποσοστά των ζημιών κυμάνθηκαν από 35% έως 65% και στο
νομό Κορινθίας κατά μέσο όρο. Να σημειωθεί ότι στη διαφοροποίηση των ζημιών συνέβαλαν
πολλοί παράγοντες π.χ. το μικροκλίμα του αμπελώνα και η οργάνωσή του, οι
μετεωρολογικές συνθήκες κ.α.

Στους βιολογικούς αμπελώνες των ποικιλιών οινοποιίας, οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες και
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κυμάνθηκαν από 40% έως 80 ή και 90%. Όσον αφορά στις επιτραπέζιες ποικιλίες των
συμβατικών αμπελώνων, οι ζημιές κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (περίπου 30% με
35%), αλλά στους βιολογικούς αμπελώνες των επιτραπέζιων ποικιλιών και ειδικά στη
Σουλτανίνα τα ποσοστά των ζημιών ήταν κατά πολύ υψηλότερα από 40 έως 80% ή και 90%
σε κάποιες περιπτώσεις.

Παρ’ ότι στη μελέτη της ομάδας, παρατίθενται αναλυτικά μετεωρολογικά στοιχεία, η
Commission διερευνά, εάν την εποχή εκείνη επικράτησαν «ακραία δυσμενή φαινόμενα»,
φαινόμενα δηλαδή που είχαν τη μορφή θεομηνίας.

Παρ’ ότι οι κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο εκείνη στην Κρήτη, τη Νεμέα,
την Εύβοια, τη Βοιωτία και τον Τύρναβο αποτελούν την κύρια αιτία προσβολής των
αμπελώνων από τον περονόσπορο, χωρίς τη δυνατότητα αντιμετώπισης του με τα συνήθη
μέσα, αφού τις διαδοχικές βροχοπτώσεις ακολουθούσε ηλιοφάνεια, διαφαίνεται ότι για την
Commission βασικό ρόλο παίζει η ένταση των φαινομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση της σχετικής τεκμηρίωσης προς την Commission;
2. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές εγκρίσεις και να αποζημιωθούν οι
αμπελουργοί;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιμετώπιση αντίστοιχων επιδημιών και τη λήψη
αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων;            
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