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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 374/19-10-2022 Ερώτηση 

 
Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Αποδεκτών, σας 
πληροφορούμε ως εξής: 
 
Με τις πρώτες αναφορές που έγιναν από στις αρχές του φθινοπώρου προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από καστανοπαραγωγούς της χώρας για το ζήτημα της 
φαιάς σήψης κατσανιάς, η ηγεσία του Υπουργείου μας απευθύνθηκε στον κατεξοχήν αρμόδιο 
φορέα, το Μπενάκειο Φυτοπαθαλογικό Ινστιτούτο, από το οποίο ζητήθηκε η μελέτη της 
ασθένειας και η κατάθεση πρότασης ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής της.  
 
Σύμφωνα με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), η φαιά σήψη της καστανιάς είναι 
μια αναδυόμενη μυκητολογική ασθένεια που τα τελευταία χρόνια προκαλεί σοβαρές ζημιές στην 
παραγωγή του καστάνου διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.  
Η ασθένεια αποδίδεται διεθνώς στο μύκητα Gnomoniopsis smithogilvyi, o οποίος είναι 
ενδοφυτικός δηλ. ο μύκητας υπάρχει μέσα στο δένδρο χωρίς όμως να προκαλεί ασθένεια. Η 
τυχόν καταπόνηση όμως των δένδρων από άλλα αίτια (π.χ. εντομολογικές προσβολές, δυσμενείς 
κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες, κλπ) είναι πιθανόν να δίνει το έναυσμα στο μύκητα ώστε 
από ενδοφυτικός να γίνεται παθογόνος και να προσβάλει τα δένδρα της καστανιάς.  
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ασθένεια συνήθως εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση σε 
περιοχές όπου υπάρχει η σφήκα της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus). Αποτελέσματα μελετών 
έχουν δείξει ότι η τυχόν διαφοροποίηση που έχει παρατηρηθεί μεταξύ των ποικιλιών καστανιάς 
ως προς την ανθεκτικότητά τους στις μολύνσεις από τον παραπάνω μύκητα είναι έμμεση και 
οφείλεται σε διαφορετική αντίδραση των δένδρων στην προσβολή από την σφήκα της 
καστανιάς. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η ασθένεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χημικά 
μέσα λόγω της ενδοφυτκής φύσης του μύκητα G. smithogilvyi.  
Ως εκ τούτου, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ασθένειας θα πρέπει να εντάσσονται σε μια 
στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης εκείνων των παραγόντων (βιοτικών και αβιοτικών) που 
συμβάλλουν στην εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας σε μια περιοχή.  
 
Το ΜΦΙ διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, τις εργαστηριακές υποδομές και το εξειδικευμένο 
ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό για να συμβάλει, στην ενδελεχή μελέτη της 
επιδημιολογίας της ασθένειας στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων που ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωσή της σε μια περιοχή καθώς και στην 
ανάπτυξη στρατηγικών αποτελεσματικής διαχείρισης της ασθένειας με στόχο τη βιωσιμότητα της 
καλλιέργειας της καστανιάς στη χώρα μας, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, στην εξασφάλιση του εισοδήματος των καστανοπαραγωγών 
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και στην εν γένει μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της φαιάς σήψης της καστανιάς στην 
οικονομία της χώρας.  
 
Περαιτέρω, σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητας του ΕΛΓΑ και σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή 
της Π.Ε Κιλκίς (Δήμος Παιονίας), διενεργήθηκαν επισημάνσεις από τις υπηρεσίες του 
Οργανισμού σε περιοχές της συγκεκριμένης Π.Ε., όπου συγκεντρώνονται οι 
καστανοκαλλιέργειες, δεν έγιναν όμως αναγγελίες.  
 
Όσον αφορά στην αναμόρφωση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία 
με στόχο την αναβάθμιση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ώστε οι 
αποζημιώσεις να καταβάλλονται με ακρίβεια και δικαιοσύνη στους Έλληνες παραγωγούς. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες επεξεργάζονται στοιχεία από μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν (Παγκόσμια Τράπεζα) και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται, με σκοπό την 
αναβάθμιση του συστήματος, ενώ παράλληλα μελετάται η προσθήκη πρόσθετης και 
προαιρετικής ασφάλισης με επιδότησή ασφαλίστρου μέσω της νέας ΚΑΠ. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την αξιοποίηση των 
εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε 
εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του» στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 
2014 – 2020. 
Μέσω των ανωτέρω εργασιών, θα αναζητηθεί και θα υλοποιηθεί ένα νέο πρότυπο συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου και γεωργικής ασφάλισης στην Ελλάδα, σε εναρμόνιση με την νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 και με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης 
κινδύνου που προβλέπονται σε αυτή. 
 
Όσον αφορά στην στήριξη του εισοδήματος των καστανοπαραγωγών, αναφέρουμε ότι έχει ήδη 
σταλεί προς το Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση, αντίστοιχο αίτημα για την ενίσχυση των 
καστανοπαραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ενώ έχουμε αιτήματα και από άλλες 
περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, διερευνούν διαρκώς δυνατότητες και μορφές ενίσχυσης των αγροτών, 
παρακολουθώντας την εξέλιξη των αναγκών και πάντα μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων της χώρας.  

  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Βουλευτή κα Ε.-Ε. Αγαθοπούλου 
2. Βουλευτή κ. Ε. Αβραμάκη 
3. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη 
4. Βουλευτή κ. Γ. Βαρεμένο 
5. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη 
6. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
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7. Βουλευτή κ. Θ. Μωραΐτη 
8. Βουλευτή κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου 
9. Βουλευτή κα Π. Πούλου 
10. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση 
11. Βουλευτή κ. Π. Σκουρλέτη 
12. Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο 
13. Βουλευτή κα Μ. Σκούφα 
14. Βουλευτή κα Θ. Τζάκρη 
15. Βουλευτή κα Μ. Τζούφη 
16. Βουλευτή κα Θ. Φωτίου 
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