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  Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας(κ.κ. Μουλκιώτη, Μπακοµήτρο, Ζιώγα) και του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Σταµάτη Καπελέρη  πραγµατοποιήθηκε  στη Λιβαδειά    ( 1 Σεπτεµβρίου 
2011 ) σύσκεψη, µε θέµα τις ζηµιές στην βαµβακοκαλλιέργεια από το 
πράσινο σκουλήκι, και στην οποία συµµετείχαν ο Προϊστάµενος της Γενικής  
∆ιεύθυνσης Περιφερειακής  Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  κ. 
Σταύρος Τσελάς, και ο προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Μυλωνάς Νικόλαος. 
Όπως επισηµάνθηκε στην σύσκεψη,  η προσβολή των 
βαµβακοκαλλιεργειών στη Βοιωτία από το πράσινο σκουλήκι, ύστερα και 
από την ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους 
στις παγίδες που έχουν εγκαταστήσει οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής των Π.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρµογή 
σχετικού προγράµµατος του ΥπΑΑΤ, στις βαµβακοκαλλιέργειες του νοµού, 
σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών από επιτόπιους 
ελέγχους για την ύπαρξη πράσινου σκουληκιού,  είναι εκτεταµένη . 
Η ζηµιά αναµένεται να πλήξει καίρια και για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το 
εισόδηµα των βαµβακοκαλλιεργητών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
για το λόγο αυτό στάλθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σταµάτη 
Καπελέρη επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
κ. Κώστα Σκανδαλίδη και στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας (ΠΣΕΑ, 
ΟΠΕΚΕΠΕ)για την ιδιαιτερότητα της εν λόγω κρίσιµης περίστασης, για την 
οποία προέχει η ανακούφιση των πληγέντων  βαµβακοκαλλιεργητών και η 
ενίσχυση τους. 
 
Η επιστολή του Αντιπερειφερειάρχη κ. Σταµάτη Καπελέρη έχει ως 
ακολούθως  : 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Θέµα:  «Προβλήµατα σε φυτείες βάµβακος της Περιφέρειας λόγω 
προσβολών από το πράσινο σκουλήκι» . 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Σας γνωρίζουµε ότι παρόλο που οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειάς µας 
σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες του Υπουργείου σας, προχώρησαν 
έγκαιρα τόσο στην εγκατάσταση παγίδων για την παρακολούθηση των 
πληθυσµών του πράσινου σκουληκιού όσο και στην ενηµέρωση των 
παραγωγών για ψεκασµούς, δυστυχώς οι ζηµίες στις βαµβακοφυτείες δεν 
καταστεί δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 
εκτεταµένη προσβολή στις περισσότερες περιοχές της Περιφέρειάς µας.  
Σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες των υπηρεσιών της Περιφέρειάς 
µας στην εξέλιξη και εξάπλωση των εντόµων συνετέλεσαν ιδιαίτερα οι 
όψιµες έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν τους µήνες Μάιο και 
Ιούνιο 2011.  
 
Κύριε Υπουργέ  
 
Εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί, οι 
παραγωγοί βαµβακιού θα βρεθούν σε  αρκετά δύσκολη οικονοµική θέση, 
γεγονός που θα πρέπει να δείτε µε ιδιαίτερη ευαισθησία και να 
ενεργοποιήσετε τις διαδικασίες για την υπαγωγή των περιοχών της 
περιφέρειάς µας που ζηµιώθηκαν, σε προγράµµατα αποζηµίωσης  µέσω 
των ΠΣΕΑ καθόσον όπως κι εσείς γνωρίζετε οι ζηµιές στην παραγωγή του 
βαµβακιού από το πράσινο σκουλήκι δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον 
ΕΛΓΑ. 
 
Επίσης παρακαλούµε να ληφθεί κάθε δυνατή πρόνοια για τους 
βαµβακοπαραγωγούς που δεν θα καλύψουν το προβλεπόµενο όριο 
ελάχιστης παραγωγής που είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν στα κατά 
τόπους εκκοκκιστήρια, προκειµένου να τύχουν της συνδεδεµένης 
ενίσχυσης που προβλέπεται για το βαµβάκι. 
 
 
                                                                               Με ιδιαίτερη τιµή 

                                                                            
Σταµάτης Καπελέρης                           
Αντιπεριφερειάρχης 

 


