
 
 

Αθήνα, 27/01/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Ακατάλληλο γενετικό – πολλαπλασιαστικό υλικό στην εγχώρια 

αγορά» 

Ο αγροτικός κόσμος και ο κόσμος της παραγωγής εν γένει 

αντιμετωπίζει σήμερα πολυάριθμες προκλήσεις συνεπεία των εν εξελίξει 

ασκούμενων πολιτικών. Πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας 

αφορούν την ανέλεγκτη εισαγωγή ακατάλληλου γενετικού – 

πολλαπλασιαστικού υλικού, εντός του οποίου ενυπάρχουν παθογόνοι 

οργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε τομείς 

της αγροτικής παραγωγής της χώρας, αθέμιτη δυσχέρεια η οποία έρχεται να 

προστεθεί στο ήδη δυσμενές περιβάλλον της πρωτογενούς παραγωγής. 

Στο πλαίσιο των ερχομένων στη δημοσιότητα πληροφοριών, 

περιλαμβάνονται και καταγγελίες παραγωγών καρποφόρων δέντρων, οι 

οποίοι κατόπιν της προμήθειας και χρήσης ακατάλληλου γενετικού-

πολλαπλασιαστικού υλικού, αντιλήφθηκαν μεγάλα προβλήματα στην 

παραγωγή τους. 

Συγκεκριμένα ,καρποφόρα δένδρα όπως καρυδιές οι οποίες διανύουν 

τον 6ο και 7ο ακόμη χρόνο ανάπτυξής τους παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στα μορφολογικά, όπως και στα παραγωγικά τους 

χαρακτηριστικά. Αποκλίνουν σημαντικά από τη γενετική τους ταυτότητα της 

ποικιλίας που προμηθεύτηκαν και η παραγωγή τους είναι μηδαμινή και 

ακατάλληλη προς πώληση. Εκατοντάδες παραγωγοί από διάφορες περιοχές 

της χώρας (Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα κ.α.) αγόρασαν αυτό το 

ακατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό με αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλες 

ζημιές στις εκμεταλλεύσεις και στο εισόδημά τους. 



Επειδή το φυτικό κεφάλαιο αποτελεί τη βάση της παραγωγικής 

διαδικασίας και μια μεγάλη αρχική επένδυση για τους αγρότες μας, 

Επειδή υφίσταται η ανάγκη της προστασίας των επενδύσεων και των 

οικονομιών του κόσμου της αγροτικής παραγωγής, απέναντι σε φαινόμενα και 

πρακτικές επιτήδειων που τις υπονομεύουν, 

 Επειδή, έχει ήδη καταγραφεί μέσα από αναφορές και δημοσιεύματα ότι 

το γενετικό υλικό, που δεν έχει ελεγχθεί ενδελεχώς, μπορεί να είναι παθογενές 

και κατ’ επέκταση ζημιογόνο όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για τη 

χώρα μας, 

 Επειδή, οι εμβολιασμοί των δένδρων, πέραν του ότι έχουν ως 

αντίκτυπο τη μεγιστοποίηση του κόστους παραγωγής, δεν εγγυώνται την 

άμεση και αποτελεσματική θεραπεία και λύση των προβλημάτων, 

 Επειδή, η λύση της  αντικατάστασης των δένδρων συνεπάγεται επίσης 

μεγάλο οικονομικό κόστος και μακροχρόνια αναμονή έως της εξασφάλιση 

εισοδήματος και δε θεραπεύουν τις ήδη προκληθείσες ζημίες. 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε τι είδους ελέγχους και από ποιες υπηρεσίες υποβάλλεται το 

εισαγόμενο στην ελληνική αγορά γενετικό – πολλαπλασιαστικό υλικό 

καρυδιάς και άλλων καρποφόρων δένδρων; 

2. Περιλαμβάνεται στο κυρωτικό πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων η 

αποζημίωση από τον προμηθευτή των παραγωγών, που προμηθεύτηκαν το 

αποκλίνον από τις προδιαγραφές της ποικιλίας φυτικό υλικό; 

3. Είναι επαρκές το κυρωτικό πλαίσιο και αν κρίνεται ανεπαρκές σε ποιες 

άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο για να 

προστατεύσει την ελληνική αγορά και την αγροτική παραγωγή από τέτοιου 

είδους φαινόμενα; 

4. Σε ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο 

Υπουργείο για την υποστήριξη με τα διαθέσιμα από τους ελέγχους δεδομένα - 

εφόσον υπάρχουν - τις έννομες ενέργειες των προσφευγόντων κατά των 

εταιρειών; 
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