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Είναι γνωστό ότι η ελαιοκομία στην Κρήτη είναι συνδεδεμένη με την ιστορία, τον 

πολιτισμό αλλά και πολύ στενά με την οικονομία του νησιού. Απασχολεί σε μικρότερο 
ή μεγαλύτερο βαθμό σχεδόν το σύνολο του Κρητικού πληθυσμού. Μια μέση 
παραγωγή 100.000 τόνων με μία μέση τιμή περίπου 3,50 ευρώ ανά κιλό κάνει 
προφανή τη σημασία της στο νησί. 

Οι γεωκλιματικοί παράγοντες  ευνοούν την καλλιέργεια της Ελιάς, όμως οι 
συνθήκες αυτές είναι επίσης πολύ  ευνοϊκές   και για τους εντομολογικούς εχθρούς 
και ιδιαίτερα για το αρκετά καταστροφικό έντομο του Δάκου της Ελιάς.  

Το υγρό και ήπιο κλίμα της Κρήτης ευνοεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, τον 
πολλαπλασιασμό του εντόμου. Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για την βιολογία του 
εντόμου έχουν καταγράψει μέχρι επτά (7) αλληλοκαλυπτόμενες γενιές του εντόμου 
ετησίως στην Κρήτη, ενώ στα περισσότερα άλλα μέρη της Ελλάδας ο αριθμός αυτός 
φτάνει τις τρείς (3) και σπάνια τις τέσσερις (4) γενιές το χρόνο. 

Με τόσο μεγάλους πληθυσμούς του εντόμου  που αναπτύσσονται στην Κρήτη η 
ζημιά μπορεί να φτάσει μέχρι ολοκληρωτικής καταστροφής τόσο στην ποσότητα όσο 
και στην ποιότητα (οξύτητα, τάγγισμα κλπ.) του λαδιού. 

Η πλέον αποτελεσματική και διεθνώς οικολογικά αποδεκτή μέθοδος αντιμετώπισης 
του εντόμου είναι εκείνη σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογικής αντιμετώπισης του 
με δολωματικούς ψεκασμούς υπερμικρού όγκου κατάλληλου ψεκαστικού υγρού. 
Επομένως στόχος μας πρέπει να είναι η επιτυχημένη εφαρμογή της συλλογικής 
αντιμετώπισης. Όμως τα τελευταία χρόνια η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 
κλονίζεται από προβλήματα γραφειοκρατίας, υποχρηματοδότησης και 
υποστελέχωσης.  

 
Πρόταση για ίδρυση ειδικού φορέα Δακοκτονίας  

 
Τόσο η μεγάλη σημασία και συμβολή της ελαιοκομίας στην οικονομία του νησιού 

όσο και ο ξεχωριστός και ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος καταστροφής της 
ελαιοπαραγωγής εξαιτίας των άκρως ευνοϊκών για το δάκο συνθηκών του νησιού 
μας, απαιτούν ένα ξεχωριστό χειρισμό διαδικασιών δακοκτονίας. 

Προτείνουμε στην έδρα της περιφέρειας να θεσμοθετηθεί φορέας όπως παλαιότερα 
το «Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» με αντίστοιχα γραφεία στις έδρες των 
άλλων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης. 

Ο φορέας αυτός θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τη διεξαγωγή και την 
επιτυχία της δακοκτονίας στην Κρήτη, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Ο φορέας αυτός με κεντρική και περιφερειακή 
διάρθρωση θα έχει αρμοδιότητα την συνολική, διοικητική, επιστημονική και 
οικονομική ευθύνη της δακοκτονίας ή ακόμη και με περισσότερες αρμοδιότητες όπως 
συμβαίνει σε άλλες χώρες (Ισπανία, Τυνησία κ.α.)   όσον αφορά το λάδι, το 
ελαιόδεντρο, το περιβάλλον, την διατροφή κ.α. 
 
 

 



Οι πόροι του φορέα αυτού μπορούν να προέρχονται: 
α. Από φιλοπεριβαντολλογικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
β. Από κρατική επιχορήγηση η οποία για την Κρήτη πρέπει να είναι αυξημένη 

εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών (περισσότεροι ψεκασμοί, περισσότερο προσωπικό 
κ.α.)  

γ. Από την καθιέρωση εισφοράς αναλόγως των προστατευομένων δέντρων ή της 
έκτασης του παραγωγού που θα κρατείται από τις επιδοτήσεις, αφού καταργηθεί η 
παρακράτηση του 2% από τα ελαιουργεία.  

δ. Τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ ή άλλα Εθνικά προγράμματα. 

 
Βασικά αντικείμενα του φορέα μπορεί να είναι: 

 
 Η έγκαιρη εξασφάλιση των υλικών της δακοκτονίας (εντομοκτόνων και 

πρωτεϊνών) 
 Η έγκαιρη πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (τομεαρχών, παγιδοθετών, 

αρχιεργατών, ψεκαστών και μηχανημάτων) και να ακολουθεί αμέσως 
εκπαίδευση και ενημέρωση του. 

 Η εξασφάλιση δυνατότητας μετακίνησης του προσωπικού  για την 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαδικασίας. 

 Η πλαισίωση των συνεργείων ψεκασμών από ντόπιους εργάτες-ιδιοκτήτες 
των ελαιώνων της περιοχής. Το καλλίτερο όμως είναι η όλη διαδικασία να 
αναλαμβάνεται από τους φυσικούς  φορείς της δηλ. από τους παραγωγούς 
και τις ενώσεις ή ομάδες τους. 

 Η μέριμνα ώστε να μην μένουν αψέκαστοι ελαιώνες μέσα στην 
προστατευόμενη ζώνη (Περιφραγμένοι, κλειδωμένοι ελαιώνες) 

 Η χρησιμοποίηση της πληροφορικής ώστε να καταγράφονται και να 
αξιολογούνται σε βάθος χρόνου στοιχεία που αφορούν την κάθε περιοχή π.χ. 
παγίδες, δειγματοληψίες, εστιακές θέσεις κ.α. 

 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών που επιτυγχάνεται  όταν τα 
ψεκαστικά μηχανήματα  είναι εφοδιασμένα με όργανα GPS καθώς και με 
δοσομετρητές του ψεκαστικού υγρού. 

 Η ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να ληφθεί κατά την φθινοπωρινή περίοδο 
όταν συνήθως προκαλείται η μεγαλύτερη ζημιά από το δάκο π.χ. 
χρησιμοποίηση παγίδων πρωτεΐνης, καταρρίψεις (sontage) κ.α. 

 Η έγκαιρη πραγματοποίηση των εργασιών στην κάθε περιοχή και 
συγχρόνως σε όλη τη ζώνη. 

 Η πραγματοποίηση των δημοπρασιών για την δακοκτονία σε βάθος 
πενταετίας ή τουλάχιστον τριετίας (ανά πενταετία γίνονται και για τη ν 
καταπολέμηση των κουνουπιών) έτσι ώστε όλα τα υλικά και μέσα να είναι 
έτοιμα στην αρχή της περιόδου. 

 Η  εξασφάλιση Εξορθολογισμού και εισπραξιμότητας της εισφοράς 
δακοκτονίας (2%) μέχρις ότου γίνει αλλαγή στην είσπραξη. 

 
Είναι προφανές ότι η καλή και έγκαιρή οργάνωση της όλης διαδικασίας μαζί με 

τη σωστή εκτέλεση της εργασίας θα δώσουν το καλύτερο επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 


