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ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις σχετικά με θέματα δακοκτονίας για την επόμενη
καλλιεργητική περίοδο»
ΣΧΕΤ.:

Με αφορμή προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την πραγματοποίηση του
προγράμματος δακοκτονίας την τρέχουσα παραγωγική περίοδο και τα οποία έχουν
συμβάλει με την σειρά τους σε αύξηση των παρατηρούμενων προσβολών στον
ελαιόκαρπο, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στην τελευταία συνεδρίασή
της ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
Ο ρόλος της ελαιοκαλλιέργειας στις τοπικές οικονομίες πολλών περιοχών της
Πελοπονήσσου, της Δυτικής Ελλάδας αλλά και των νήσων του Ιονίου είναι πολύ
σημαντικός. Γίνεται δε ακόμη πιο σημαντικός λόγω της αναγνωρισμένης από το ευρύ
καταναλωτικό κοινό, ονομασίας πολλών ελαιολάδων και βρώσιμων ελιών της
περιοχής μας. Ως εκ τούτου η διαφύλαξη της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική και
στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος της πραγματοποίησης της
δακοκτονίας σύμφωνα με τις επιταγές της γεωπονικής επιστήμης.
Η πολιτεία εδώ και δεκαετίες έχει επιλέξει η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς να
γίνεται συλλογικά, κάτι που φαίνεται ότι διαχρονικά έφερε αποτελέσματα τα οποία
αντικατοπρίζονται στην ποιοτική υπεροχή του ελαιολάδου, οφειλόμενη ανάμεσα στα
άλλα και στην αποφυγή προσβολών από ένα σημαντικό εχθρό όπως είναι ο δάκος.

Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια σημειώνονται πλήθος προβλημάτων με την ομαλή
εκτέλεση της δακοκτονίας, επιδεινούμενα κάθε χρόνο, τα οποία έχουν ως
αποτέλεσμα:
1. Μειωμένο αριθμό εφαρμογών (δολωματικών ψεκασμών)
2. Καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του πρώτου ψεκασμού
3. Μειωμένη γεωπονική παρουσία λόγω των σοβαρών περικοπών στον αριθμό
των εποχιακών τομεαρχών γεωπόνων
4. Αδυναμία, λόγω νομοθεσίας, μετακινήσεων των εποχιακών γεωπόνων στους
τομείς ελέγχου τους λόγω του ότι δεν προβλέπονται από την νομοθεσία οι
μετακινήσεις αυτές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν την παρουσία
για την οποία γίνεται η πρόσληψή τους από την πολιτεία αλλά να παραμένουν
στα γραφεία χωρίς ουσιαστική δυνατότητα προσφοράς
5. Εμπλοκή πολλών διοικητικών επιπέδων στην εφαρμογή του προγράμματος
όπως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφέρειες κ.α.
Όλα τα παραπάνω είναι προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια,
και φαίνεται ότι με την πάροδο των ετών προστίθενται και καινούργια. Ειδικά την
διανυόμενη ελαιοκομική περίοδο παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μη εφαρμογής του
προγράμματος σε περιοχές της Μεσσηνίας (π.χ. Δ.Κ Καλαμάτας) όπου η εφαρμογή
του ΠΟΠ Καλαμάτας είναι ένας ακόμη λόγος προστασίας της ποιότητας αλλά και
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αναγνωρίστηκε το ΠΟΠ.
Προκειμένου τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα να
αντιμετωπιστούν έγκαιρα για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο θα πρέπει να
ληφθούν από μεριάς Υπουργείου μέτρα όπως:
1. Μείωση της γραφειοκρατίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και επίσπευση
της έναρξης της όλης διαδικασίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που
θεωρούμε ότι διασφάλισε σημαντικά τον διαγωνισμό και ενίσχυσε την
πεποίθηση των διαγωνιζομένων για την ακεραιότητά του αν και για την
χρονιά που πέρασε δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μην
αναδεικνύονται έγκαιρα οι μειοδότες και να περνά χωρίς αντιμετώπιση το
κρίσιμο διάστημα που απαιτείται ο πρώτος ψεκασμός, ουσιαστικός για την
περαιτέρω συγκράτηση των πληθυσμών
2. Στα παραπάνω πλαίσια και προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα
στην διεξαγωγή των διαγωνισμών προτείνεται κάθε έτος η αρχική τιμή
εκκίνησης της δημοπρασίας να μην είναι η τιμή κατακύρωσης της
προηγούμενης χρονιάς για τον συγκεκριμένο τομέα και επιπλέον σε
περίπτωση μη εύρεσης μειοδότη η επαναπροκήρυξη να γίνεται την επομένη
της αποσφράγισης. Η παρούσα τακτική της διαρκούς μείωσης της τιμής ανά
ψεκαζόμενο δέντρο από έτος σε έτος οδηγεί πολλές περιοχές στο να μην
υπάρχει ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες εργολάβους (πχ. περιοχές της
Ηλείας) με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται τελικά κανένας ψεκασμός
στις περιοχές αυτές. Όσον αφορά στην άμεση επαναπροκήρυξη, κάτι τέτοιο
εμπίπτει στις διατάξεις περί δημοπρασιών, οι οποίες στην περίπτωση της
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δακοκτονίας θα πρέπει να τροποποιηθούν, λόγω του μεγάλου οικονομικού
οφέλους της δακοπροστασίας για τον πρωτογενή τομέα
Εξαιτίας της φύσης του αντικειμένου (χημικοί ψεκασμοί δημοσίου
ενδιαφέροντος) προτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης επιβλέποντα
Γεωπόνου της εφαρμογής από κάθε εργολάβο (εκτός αν αυτός δεν είναι
γεωπόνος), ανεξαρτήτως μεγέθους του έργου. Σημειώνουμε, ότι είμαστε ρητά
αντίθετοι σε οποιοδήποτε όριο ως προϋπόθεση απασχόλησης (πχ. 50.000
δένδρων), με υποχρέωση, σε όλες τις περιπτώσεις, προσκόμισης της
πρόσληψης ή του αντιγράφου τιμολογίου προς απόδειξη της υπαλληλικής
σχέσης (όχι μόνο υπεύθυνη δήλωση)
Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη διευκόλυνση του έργου από
τους υπηρεσιακούς παράγοντες θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα
νομοθετικής πρόβλεψης ώστε να καταγράφεται η διαδρομή στα εργολαβικά
οχήματα με την χρήση GPS, πρακτική που σε περιοχές όπως η Τριφυλία έχει
ήδη δοκιμαστεί
Ειδική νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση των εκτός έδρας ημερών που
δικαιούνται οι εποχιακοί γεωπόνοι δακοκτονίας. Η πρόσλήψή τους γίνεται με
σκοπό την παρουσία τους στους ψεκασμούς και όχι την παραμονή τους στα
γραφεία για εκτέλεση αποκλειστικά διοικητικών εργασιών
Ευελιξία στην όλη διαδικασία η οποία θα καθιστά ευκολότερη τη δυνατότητα
εφαρμογής επιπλέον ψεκασμών αν αυτό κριθεί επιστημονικά απαραίτητο.
Χαρακτηριστικά, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας οι δύο ψεκασμοί φαίνεται ότι
δεν καλύπτουν τον παραγόμενο ελαιόκαρπο

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως η ομαλή εκτέλεση της συλλογικής
δακοκτονίας αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις και προϋπόθεση που περιλαμβάνεται
στο περιεχόμενο του φακέλου βάσει του οποίου έχει γίνει η αναγνώριση ΠΟΠ και
ΠΓΕ ελαιολάδων της περιοχής μας. Η μη ομαλή λοιπόν εκτέλεση μπορεί να
προκαλέσει ακόμη και προβλήματα που σχετίζονται με τους φακέλους αναγνώρισης
των προϊόντων αυτών και δεν είναι αποκλειστικά θέμα διαφύλαξης της ποιότητας.
Επιπλέον, λύσεις όπως οι ατομικοί ψεκασμοί εκτός του ότι αυξάνουν τα κοστολόγια
παραγωγής, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τόσο την ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος (π.χ. υπολείμματα), όσο και αυτή την πιστοποίηση των προϊόντων με την
απόδοση σε αυτά του σήματος ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η όλη φιλοσοφία της καταπολέμησης του δάκου θα
πρέπει να υιοθετήσει τις αρχές της ολοκληρωμένης καταπολέμησης, ειδικά όταν
υπάρχουν αναφορές δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες μιλούν για αδυναμία ψεκασμών
πλησίον κατοικημένων περιοχών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να γίνει ιδιαίτερα
επιβαρυντικό για την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας, ειδικά στην περιοχή
του Παραρτήματός μας όπου γνωρίζουμε ότι η γεωργική γη δεν προστατεύεται και η
εκτός σχεδίου δόμηση, εντός ελαιώνων, παρουσιάζει έξαρση. Απαιτείται η
ενεργοποίηση της γεωργικής έρευνας ώστε να σχεδιαστεί ένα πλέγμα προστασίας που

θα υιοθετεί εναλλακτικές λύσεις (δίκτυο παγίδων, ωφέλιμοι οργανισμοί) και θα
χρησιμοποιεί τα κλασικά φυτοφάρμακα στην έσχατη των περιπτώσεων.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την σειρά του θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ανάδειξης του
θέματος της προστασίας της ποιότητας του Ελληνικού ελαιολάδου στα πλαίσια της
οποίας, στο θέμα της αντιμετώπισης των υπαρχουσών προβλημάτων συλλογικής
δακοκτονίας αλλά και σε αυτό της ολοκληρωμένης δακοκτονίας πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Σ. Β. Λαμπρόπουλος

