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ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Θέμα: Προτάσεις ΣΕΔΗΚ για ριζική αναδιοργάνωση της Δακοκτονίας
Κύριε Υπουργέ
Οι προβληματισμοί και η ανησυχία που εκφράζεται τα τελευταία χρόνια από
τους ελαιοπαραγωγούς και τους συλλογικούς φορείς που σχετίζονται με την
ελαιοκομία στην Κρήτη, για την αναποτελεσματικότητα της Δακοκτονίας που
εφαρμόζεται με κύρια ευθύνη του Κράτους, έχει φέτος δικαιολογημένα ενταθεί.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις της στην ποσότητα και κυρίως την ποιότητα της
παραγωγής ελαιολάδου είναι όχι απλά εμφανείς αλλά πολύ απογοητευτικές, ώστε
να προβληματίζουν την πλειοψηφία των παραγωγών αν θα πρεπει να συνεχίζουν
την ελαιοκαλλιέργεια.
Η εξέλιξη αυτή, αλλά και η εξαγγελία του ΥπΑΑΤ για προετοιμασία ειδικού
Νομοσχεδίου για την Δακοκτονία, αποτέλεσαν τους λόγους για τους οποίους ο
ΣΕΔΗΚ αφού συζήτησε σε πρόσφατα ΔΣ του το θέμα, αποφάσισε μετα και από τα
υπομνήματα μας αρ. 33/27.5.15, 13/22.2.17, 5/18.1.18,
να υποβάλλει για μια
ακόμη φορά στις απόψεις του στο ΥπΑΑΤ, ελπίζοντας ότι θα εξεταστούν και θα
συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος.
Οι επιπτώσεις της αναποτελεσματικότητας της Δακοκτονίας
Η αναμφισβήτητη αναποτελεσματικότητα της
φετινής δακοκτονίας είχε
οπωσδήποτε δραματικές επιπτώσεις και στην οικονομία των ελαιοπαραγωγών αλλά
και στην υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος όπως και στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι απώλειες λογω μείωσης της ποσότητας και κυρίως υποβάθμισης της
ποιότητας της παραγωγής ελαιολαδου, κατά την φετινή περίοδο, εκτιμώνται σε
περιπου 40 εκ. € για την χωρά από τα οποια 15 εκ. € αφορούν την Κρητη.
Οι απώλειες αυτές, προστιθέμενες στις άλλες
σημαντικές απώλειες της
παραγωγής που προκλήθηκαν στην Κρήτη λογω της πρωτοφανούς ανομβρίας που
έπληξε το νησί, συνετέλεσαν σε
δραματική μείωση του εισοδήματος των

ελαιοπαραγωγών, η οποια κατέστησε δυσχερή την επιβίωση τους αλλά και έθεσε
υπο σοβαρή αμφισβήτηση την σκοπιμότητα της συνέχισης της καλλιέργειας.
Η αγωνία των ελαιοπαραγωγών για την ανεπαρκή αποτελεσματικότητα της
συλλογικής
δακοκτονίας,
συνετέλεσε
σε
υπερβολική
κατανάλωση
διασυστηματικών εντομοκτόνων για εκτέλεση ιδιωτικών ψεκασμών κάλυψης.
Η εξέλιξη αυτή, εκτός του ότι υποβάλει σε επί πλέον δαπάνες τους
ελαιοκαλλιεργητές, εγκυμονεί σημαντικούς κίνδυνους για την υγιεινή και ασφάλεια
του προϊόντος και έχει ήδη προκαλέσει την απαίτηση των ξένων αγοραστών χύμα
για δαπανηρές χημικές αναλύσεις πριν την αγορά του προιόντος.
Βασικές αιτίες της αποτελεσματικότητας.
Οι αιτίες της αναποτελεσματικότητας της δακοκτονίας τα τελευταια ετη, βασικα
επικεντρώνονται στην μεγάλη υποχρηματοδότηση και την υπερβολική
γραφειοκρατία.
Το ύψος της χρηματοδότησης της Δακοκτονίας (πλην της αξίας των φαρμάκων)
σύμφωνα με τα στοιχεία των Αποφάσεων του Υπουργείου σας, έχει υποστεί
αλλεπάλληλες σοβαρες μειώσεις (συνολικα 40% σε επίπεδο χώρας και 53% σε
επίπεδο Κρήτης) σε σχέση με την προ Μνημονίων περίοδο (Σχ.1) , ετσι ώστε να
καθιστά
οικονομικά
ασύμφορη την εκτέλεση
ψεκασμών
ιδίως
σε
δύσβατες περιοχές.
Συνέπεια των μειώσεων
αυτών
ήταν
και
η
απροθυμία προσέλευσης
εργολάβων και η μή
εφαρμογή δακοκτονίας σε
μεγάλο αριθμό Δήμων του
νησιού, όπως μπορειτε να
διαπιστωσετε
από
τα
στοιχεία που έχετε στην
διάθεσή σας.

Πηγή ΥπΑΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων ΣΕΔΗΚ

Παράλληλα, η ακατανόητη καθυστέρηση στην έγκαιρη πρόσληψη του προσωπικού
Δακοκτονίας και ιδίως των εποπτών των εργασιών εφαρμογής (Τομεαρχών) είχε τις
συνέπειες της στην ποιότητα των εργασιών.
Η πρόσληψη αυτή, που ιδιαίτερα φέτος έγινε στα τέλη Αύγολυστου, οταν η
περίοδος εφαρμογής ουσιαστικά βρισκοταν πλέον προς το τέλος της, ειχε σαν
αναπόφευκτη συνέπεια η αποτελεσματικοτητα να αφεθεί στην καλή προαίρεση των
εργολάβων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Πέραν όμως αυτών το
υπερβολικό πλήθος γραφειοκρατικών απαιτήσεων
επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τα προηγούμενα προβλήματα.
Φυσική συνέπεια των αγκυλώσεων αυτών στις διαδικασίες εφαρμογής, ήταν η
σχεδόν πλήρης αδρανοποίηση της μεθόδου, με συνέπεια αυξημένες δακοπροσβολές
σε μια χρονιά όπου η επικρατούσα ξηρασία, δεν ευνοούσε την δραστηριότητα του
εντόμου.

Προϋποθέσεις επιτυχούς Δακοκτονίας στην Κρητη

-Οι γεωκλιματικές συνθήκες της Κρητης, είναι γνωστό ότι ευνοούν την καλλιέργεια
της ελιάς, αλλά, δυστυχώς, ευνοούν και την ανάπτυξη του Δάκου.
-Πολυετείς ερευνητικές εργασίες για την βιολογία του εντόμου, έχουν καταγράψει
μέχρι και επτά (7) αλληλεπικαλυπτόμενες γενιές του ετησίως στην Κρήτη, αντιθετα
από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας και των άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών όπου
ο αριθμός αυτός συνηθως φτάνει τις τρείς 3 -4 γενιές το χρόνο.
- Η συλλογική αντιμετώπιση του Δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς υπέρμικρoύ όγκου έχει αποδειχτεί ότι αποτελει την πλέον αποτελεσματική και οικολογικά
αποδεκτή μέθοδο, αρκεί να εφαρμόζεται με αυστηρή τήρηση των κανόνων που
έχουν προκύψει μετά από πολυετείς ερευνητικές εργασίες, που εγιναν κατά βαση
στην Κρήτη.
- Βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της μεθόδου είναι η έγκαιρη
έναρξη των ψεκασμών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες του και η εκτέλεση ενός
τουλαχιστο γενικού ψεκασμού κατά την αρχή κάθε της περιόδου
-Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην Κρήτη ήταν παρά πολύ υψηλή μέχρι τα
τέλη της προηγούμενης 10/ετιας οπότε το ποιοτικό επίπεδο του παραγόμενου
ελαιολαδου κατά 95% κατατάσσονταν στην υψηλότερη ποιοτική κατηγορία του
εξτρα παρθένου.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Ίδρυση ειδικού φορέα Δακοκτονίας ΝΠΙΔ στην Περιφέρεια

Η αντιμετώπιση των προηγούμενων προβλημάτων όπως έχει αποδειχτεί από τις
εμπειρίες των τελευταίων ετών δεν μπορεί να γίνει με τις κατά καιρούς πρόσκαιρες
επί μέρους θεραπείες των εκάστοτε παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Συνήθως η
επίλυση κάποιων από αυτά, προκαλεί την δημιουργία άλλων, πλέον δυσεπίλυτων
Ο ΣΕΔΗΚ θεωρεί ότι μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με ριζική αναδιοργάνωση του ισχύοντος συστήματος με την
δημιουργία ενός νέου φορέα που θα έχει την συνολική επιστημονική, διοικητική και
οικονομική ευθύνη, όπως το παλαιό «Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγωγής»¨
Ο φορέας αυτός για να έχει ευελιξία, θα πρεπει να λειτουργεί αυτονομα ως ΝΠΙΔ
όπως παλαιότερα το «Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» και να έχει κεντρική
και περιφερειακή διάρθρωση με εδρες στις Περιφέρειες και παραρτηματα στις
Περιφερειακές Ενότητες. Θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την οργάνωση και
την διεξαγωγή της συλλογικής Δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς στις
ελαιοπαραγωγικές περιοχές με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις και
εμπειρίες.
Παράλληλα πρέπει να έχει αρμοδιότητα για την υλοποίηση και ευρύτερων
προγραμμάτων που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες (Ισπανία,
Τυνησία κ.α.)
Οπωσδήποτε ο φορεας θα πρέπει να συνεργάζεται με τις Κεντρικές υπηρεσίες του
ΥπΑΑΤ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) των Περιφερικών
Ενοτήτων, καθώς και με τα Ιδρύματα Έρευνας και Κέντρα Προστασίας Φυτών κάθε
περιοχής τα οποια μπορούν να ενεργούν δοκιμές νέων φαρμάκων, συσκευών,
οργάνων και υλικών δακοκτονίας, εκπαιδεύσεις προσωπικού αλλά και διατήρηση
δικτύων παρακολούθησης του εντόμου κατά όλη την διάρκεια του έτους.
1. Οι πόροι του φορέα μπορούν να είναι:
(α) Εισφορές των παραγωγών ανάλογες με τον αριθμό των ελαιοδέντρων, ή την
έκταση των ελαιώνων που κατέχουν, που θα κρατούνται κεντρικά από τις
επιδοτήσεις και θα αποδίδονται στον Φορέα.
Η παρακράτηση 2% από τα ελαιουργεία, η οποία όπως ακούγεται, ποικιλοτρόπως
καταστρατηγείται,
πρέπει να καταργηθεί και τα ελαιοτριβεία να αφεθούν
απερίσπαστα στον καθαρά επαγγελματικό ρόλο τους

(β).Χορήγηση μέρους της σημερινής κρατικής επιχορήγησης η οποία για την Κρήτη
πρέπει να είναι αυξημένη εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών της δακοκτονίας στο
νησί.
(γ) Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
σχετικά με την
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, την προστασια του
περιβαλλοντος κ.α.
2. Οι αρμοδιότητες του φορέα μπορεί να είναι:
(α) Η έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων
υλικών της δακοκτονίας
(εντομοκτόνων και πρωτεϊνών, παγίδων κλπ) με τις προβλεπόμενες για ΝΠΙΔ
διαδικασίες
(β) Η έγκαιρη πρόσληψη και η εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού (τομεαρχών,
παγιδοθετών, αρχιεργατών, ψεκαστών και μηχανημάτων)
(γ) Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση και έλεγχο
των εργασιών
(δ) Η είσπραξη
πάσης φύσεως πόρων (εισφορών,
παρακρατήσεων,
επιχορηγήσεων κλπ) και η εκτέλεση των πάσης φύσεως πληρωμών για υλικά, μέσα
και προσωπικό.
(ζ) Η υποβολή και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
3. Επόμενα βήματα
(α)Εφαρμογή της δακοκτονίας περιόδου 2019/20 με το ισχύον σύστημα αφού
υπάρξουν οι αναγκαίες διοικητικές και οικονομικές ρυθμίσεις για υλοποίηση της
(β) Ενσωμάτωση πρόβλεψης στην Νομοθεσία της Αυτοδιοίκησης εντός του 2019
(γ) Εκπόνηση μελέτης και σύνταξη καταστατικού λειτουργίας του νέου φορέα ΝΠΙΔ
(δ)Ολοκλήρωση διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας νέου φορέα εντός 2019 και
έναρξη εργασιών του από 2020

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ
Γιώργος Μαρινακης
Δήμαρχος Ρεθυμνου

