
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                            Λαμία, 20 Μαΐου 2021
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Δακοκτονία

 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο κλάδος της ελιάς αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της

ελληνικής οικονομίας. Η συμβολή του στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας που είναι κατεξοχήν ελαιοκομική Περιφέρεια, είναι σημαντική για το εισόδημα

του  Στερεοελλαδίτη  ελαιοκαλλιεργητή,  καθώς  σε  αυτόν  απασχολούνται  χιλιάδες  αγροτικές

οικογένειες.

Με τον δάκο να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς εχθρούς της ελιάς και την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας να διαθέτει πάνω από δεκατρία (13) εκατομμύρια ελαιόδεντρα, έχοντας θέσει

σε εφαρμογή σύγχρονες τεχνολογίες για την καταπολέμησή του, η Περιφέρεια με απόφαση του

Περιφερειάρχη  κ.  Φάνη  Σπανού,  υλοποιεί  την  πρόταση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής

Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρη Βουρδάνου - μετά την αποδοχή της από τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και την κατάθεσή της στην απολογιστική συνεδρίαση σε επίπεδο

Περιφερειακού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα - την  Συγκρότηση Ομάδας  Εργασίας για την

Δακοκτονία.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάθεση προτάσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη

εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας και την υποβοήθηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

για την έγκαιρη καταπολέμηση του δάκου στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας,  την  ενημέρωση  των  Δήμων,  Συνεταιριστικών  Οργανώσεων  και  λοιπών  τοπικών

φορέων  για  την  πορεία  του  προγράμματος  και  την  συνδρομή  τους  στην  εκτέλεση  του

προγράμματος.



Τον  συντονισμό  του  Έργου  της  Ομάδας  Εργασίας  θα  έχει  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής

Ανάπτυξης  &  Κτηνιατρικής  ως  Πρόεδρος,  η  οποία  θα  αποτελείται  από  τα  κατωτέρω

αναφερόμενα μέλη, μετά από πρόταση των ίδιων των Παρατάξεων:

• Δημήτριος  Βουρδάνος,  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Κτηνιατρικής

Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος.

• Χρήστος  Δούρος,  ως  τακτικό  μέλος,  εκπρόσωπος  της  Παράταξης  ΕΝΩΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.

• Νικόλαος  Στουπής,  ως  τακτικό  μέλος,  εκπρόσωπος  της  Παράταξης  ΣΤΕΡΕΑ

ΥΠΕΡΟΧΗΣ, με αναπληρωματικό τον Χρήστο Πετρόπουλο.

• Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Παράταξης ΠΑΤΡΙΔΑ

ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ, με αναπληρωματικό την Κατερίνα Μπατζελή.

• Ιωάννης  Μαρούλης,  ως  τακτικό  μέλος,  εκπρόσωπος  της  Παράταξης  ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Μπασδέκη.

• Γενικός  Διευθυντής  Περιφερειακής  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  ως  τακτικό

μέλος,  με  αναπληρωματικό  τον  Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  &  Αλιευτικής

Πολιτικής. 

Στις  Συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να καλούνται προς διατύπωση προτάσεων,

παροχή πληροφοριών ή στοιχείων φορείς, επιστημονικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι παραγωγών

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

«Με  κοινό  βηματισμό  η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  προχωρά  στη  διαμόρφωση  μιας

ολοκληρωμένης  πρότασης  πάνω  στο  σχεδιασμό  της  Δακοκτονίας  και  την  βελτίωση  των

μεθόδων  υλοποίησής  της.  Στόχος  μας  είναι  να  διασφαλίσουμε  την  παραγωγή  και  να

βελτιώσουμε την ποιότητα της ελιάς και του ελαιολάδου, αναγνωρίζοντας όμως τη σημασία της

έγκαιρης,  ορθής  και  αποτελεσματικής  εφαρμογής  του  προγράμματος  της  Δακοκτονίας.

Συστήνουμε την συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας που εκτιμάμε ότι θα έχει θετική συνεισφορά στο

θέμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

& Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος.


