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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
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Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524 

 
 Αθήνα, 18-12-2020 
 Αριθμ. Πρωτ.: 1188/288126 
  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

Τμήμα Αναφορών 
 

 
ΘΕΜΑ:              « Mικροκαρπία στην παραγωγή κάστανου στην Περιφερειακή Ενότητα 

Μαγνησίας» 
 
ΣΧΕΤ:        1. Η Ερώτηση    190/07-10-2020 
                  2. Η ΠΑΒ           302/04-11-2020 
                  3. Η Ερώτηση  1685/11-11-2020 
 
Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Χ. Μπούκωρος, Α. 
Λιούπης και Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2020, 
καλλιεργούνται 6.802,50 στρέμματα καστανιάς σε σύνολο 89.943,40 στρεμμάτων 
που καταγράφονται πανελλαδικά. Κατόπιν επικοινωνίας της αρμόδιας Διεύθυνσης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με την Περιφερειακή 
Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας, επιβεβαιώθηκε το φαινόμενο της μικροκαρπίας στα 
δημοτικά διαμερίσματα Ξουριχτίου και Τσαγκαράδας του Δήμου Μουρεσίου, όπου 
η καστανιά αποτελεί σχεδόν μονοκαλλιέργεια, χωρίς όμως να παρατηρείται και 
μείωση της παραγωγής. 
 
Επισημαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει 
πραγματοποιήσει επισημάνσεις στις  καστανοκαλλιέργειες  της ευρύτερης περιοχής 
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, κυρίως στις περιοχές Ξουρίχτι και 
Τσαγκαράδα, μέσω των αρμόδιων γεωπόνων του  Υποκαταστήματος  ΕΛ.Γ.Α 
Λάρισας. Ωστόσο, αναφέρεται ότι οι ζημιές από μικροκαρπία δεν καλύπτονται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και δεν αποζημιώνονται, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 
3877/2010, (Α’ 160).  
 
Οι εν λόγω ζημιές θα μπορούσαν  να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ. Προκειμένου όμως να τύχουν 
ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα 
πρέπει εκτός των άλλων: 
 
α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος,  
(καλλιέργεια) σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση 
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απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της 
χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ το επόμενο διάστημα μετά την 
συγκομιδή  και δίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ,  
 β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιστημονική επιτροπή η οποία ορίζεται 
από το ΥΠΑΑΤ ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς 
καιρικής συνθήκης, και όχι συνδυασμός πολλών συνθηκών. 
 γ)  τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό 
των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και  
δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους. 
Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι στις 10.11.2020 πραγματοποιήθηκε 
τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξειδικευμένα 
στελέχη του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη πρακτική για την ανάπτυξη 
και επέκταση της καστανοκαλλιέργειας καθώς και, τη διερεύνηση ένταξης των 
καστανοπαραγωγών σε ειδικό καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να 
ισοσκελίσουν τις απώλειες στο αγροτικό τους εισόδημα, λόγω της ασθένειας που 
έπληξε τις φυτείες τους. 
Με καθαρά τεχνοκρατικές και τεκμηριωμένες προτάσεις, προσήλθαν όλοι οι 
συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, αλλά με ανθρώπινη προσέγγιση στο 
κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα που τέθηκε επί τάπητος και αντιμετωπίζουν οι 
παραγωγοί καστάνου της Περιφέρειας με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., για 
άμεση εξεύρεση βιώσιμης λύσης αξιοποιώντας κάθε πόρο, ανθρώπινο και μη, ώστε η 
συγκεκριμένη καλλιέργεια να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάκαμψης, 
ανάπτυξης της υπαίθρου και προόδου στην Περιφέρεια. 

Συμπερασματικά, τονίστηκε ότι η παραγωγή κάστανου αποτελεί μια ιδιαίτερα 
σημαντική δραστηριότητα για τον ορεινό όγκο περιοχών της χώρας και την 
κυριότερη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους και ζητήθηκε να αποζημιωθούν οι 
παραγωγοί για την φετινή απώλεια της παραγωγής. Επιπλέον, ως μακροπρόθεσμη 
λύση τονίστηκαν οι  προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για την διάσωση, τον 
εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την ανανέωση των γηρασμένων 
καστανοτεμαχίων, καθώς σε αρκετούς οικισμούς υπάρχουν πολλά υπέργηρα δέντρα. 
Οι εν λόγω ενέργειες αυτές στόχο έχουν να βοηθήσουν στη συγκράτηση του 
πληθυσμού στους ορεινούς οικισμούς και στην ανάπτυξη αυτών, καθώς και στην 
προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών κυρίως κατά την εποχή της συγκομιδής. 

Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι θα υπάρξει 
συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και Ινστιτούτων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρευνες που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα 
για τον περιορισμό διάδοσης και αντιμετώπισης των ασθενειών στην 
καστανοκαλλιέργεια. Επίσης, επεσήμανε ότι το ΥΠΑΑΤ διερευνά το ενδεχόμενο 
αποζημίωσης των παραγωγών για την απώλεια της παραγωγής μέσω κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) το 2021.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

      ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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