
«Παταγώδη αποτυχία
είχε η καταπολέμηση
του δάκου στην Αντι-
περιφέρεια Χανίων
κατά την τρέχουσα
ελαιοκομική περίοδο,
όπως καταγγέλλεται
από τους δημάρχους
και άλλους Φορείς».

Α
υτό τονίζει σε ερώτησή

του προς τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων ο βουλευτής

Χανίων της ΝΔ Χρήστος Μαρ-

κογιαννάκης και προσθέτει:

«Με αποκλειστική ευθύνη

της Πολιτείας δεν έγιναν οι εν-

δεδειγμένοι δολωματικοί ψε-

κασμοί, με αποτέλεσμα αφενός

η παραγωγή ελαιολάδου να

μειωθεί δραματικά, αφετέρου

η ποιότητά του να είναι υπο-

βαθμισμένη. 

Περαιτέρω, πολλοί παραγω-

γοί, για να προστατέψουν το

προϊόν κατέφυγαν σε ψεκα-

σμούς με πλήρη κάλυψη των

δέντρων και του καρπού, με

ό,τι μπορεί να συνεπάγεται

αυτό εξ απόψεως κόστους και

ποιότητας παραγωγής». 

Καταλήγοντας ρωτά τον

υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων «αν η αποτυχία

αυτή προβληματίζει τους υπη-

ρεσιακούς παράγοντες του

Υπουργείου για μια πιο υπεύ-

θυνη και αποτελεσματική αντι-

μετώπιση του προβλήματος

του δάκου κατά την επόμενη

ελαιοκομική περίοδο;». 

Εσπερίδα ευαισθητοποίη-

σης ενηλίκων (εκπαιδευτικών

και μαθητών τεχνικών ειδι-

κοτήτων) για τη δημιουργία

σχολικών κήπων θα πραγμα-

τοποιηθεί αύριο, στις 3 το με-

σημέρι, στο Μεσογειακό Αγρο-

νομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Το θέμα είναι: “Προστασία

της βιοποικιλότητας και Δη-

μιουργία Σχολικών Κήπων”.

Στόχος της δράσης είναι

ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση ενηλίκων, γονέων, εκ-

παιδευτικών για τη μεγάλη

βιοποικιλότητα της Κρήτης,

τη σημασία της για την οικο-

λογική ισορροπία και για την

αντιμετώπιση της κρίσης με

την παροχή τροφής, πρώτων

υλών και ευκαιριών εργασίας. 

Στη σχετική ανακοίνωση του

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης Βάμου αναφέρε-

ται ότι «η δημιουργία Σχολι-

κών Κήπων μπορεί να συμ-

βάλει στην ευαισθητοποίηση

και στην παροχή εναλλακτι-

κών διεξόδων εργασίας μέσα

από την προστασία της φύσης

και με την ενασχόληση με τη

γεωργία. Στην εν λόγω δράση

θα συμμετάσχουν 70 εκπαι-

δευτικοί και ενήλικοι μαθητές

τεχνικής εκπαίδευσης, στους

οποίους στο τέλος της δράσης

θα παραδοθούν 150 δενδρύλ-

λια (κυπαρίσσια, πικροδάφ-

νες και δενδρολίβανο) που

έχουν διατεθεί δωρεάν από τη

Διεύθυνση Δασών Χανίων για

το ξεκίνημα της δημιουργίας

σχολικών κήπων».

Στην ανακοίνωση επιση-

μαίνεται ότι η εσπερίδα συν-

διοργανώνεται από το Κέντρο

Εκπαίδευσης  για την Αειφο-

ρία (Κ.Π.Ε.) Βάμου, στα πλαί-

σια των Δράσεων του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος “Εκ-

παίδευση και Διά Βίου Μά-

θηση”, που αφορά τα Κέντρα

Εκπαίδευσης για το Περιβάλ-

λον και την Αειφορία και που

χρηματοδοτείται από το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

και από Εθνικούς πόρους, με

τους υπεύθυνους Σχολικών

Δραστηριοτήτων των Διευ-

θύνσεων Δευτεροβάθμιας και

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Χανίων και το πρόγραμμα Ju-

nicoast για την προστασία

των παράκτιων αμμοθινών

με θαλασσόκεδρους στην Κρή-

τη και το Νότιο Αιγαίο, που

υλοποιεί το Μεσογειακό Αγρο-

νομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβά-

νει:

• 3 μ.μ.: Φώτης Ποντικάκης,

υπεύθυνος  Κ.Π.Ε. Βάμου Απο-

κόρωνα: “Γιατί να δημιουρ-

γήσουμε έναν σχολικό κήπο;”.

• 3.30 μ.μ.: Χριστίνα Φουρ-

ναράκη, βιολόγος, Μεσογεια-

κό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χα-

νίων: “Η χλωρίδα της Κρήτης,

απειλούμενα φυτά και οι προ-

σπάθειες διατήρησής τους”.

• 4 μ.μ.: Ηλέκτρα Ρεμούνδου,

τεχνολόγος, γεωπόνος, Με-

σογειακό Αγρονομικό Ινστι-

τούτο Χανίων. “Δράσεις Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης στο

πλαίσιο του προγράμματος

Junicoast για την προστασία

των παράκτιων αμμοθινών

και των θαλασσόκεδρων”.

• 4.30 μ.μ.: Ξενάγηση στον

Κήπο με φυτά της Κρήτης

και στην Τράπεζα Σπόρων του

Μ.Α.Ι.Χ.

• 5 μ.μ.: Παράδοση δεν-

δρυλλίων για το ξεκίνημα της

δημιουργίας σχολικού κήπου

(κυπαρίσσια, πικροδάφνες,

δενδρολίβανο) που έχουν προ-

σφερθεί δωρεάν από τη Διεύ-

θυνση Δασών Χανίων.
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ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Απολογισμός ελαιοκομικής χρονιάς
Απολογισμός της περασμένης ελαιοκομικής χρονιάς θα

γίνει σε σύσκεψη σήμερα, στις 9 το πρωί, στην Περιφερειακή

Ενότητα Χανίων. Επίσης, θα συζητηθούν οι προτάσεις και

διορθώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτο-

νίας του έτους 2013, με όλους τους αρμόδιους Φορείς (Δη-

μάρχους Π.Ε.Χ., ΓΕΩΤΕΕ κ.ά.). Σε άλλη σύσκεψη αύριο, στις

5 το απόγευμα, θα συζητηθεί το θέμα: “Αξιολόγηση, αναθε-

ώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωρο-

ταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας

Κρήτης”. Εχουν προσκληθεί ο θεματικός αντιπεριφερειάρ-

χης, οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και

άλλοι αρμόδιοι Φορείς. 

ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Κατάθεση δικαιολογητικών
Αρχίζει την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, με απόφαση του

αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολου Βουλγαράκη, η υπο-

βολή δικαιολογητικών από κατόχους επαγγελματικών

αδειών πωλητών λαϊκών αγορών στο Τμήμα Εμπορίου της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης (1ος όροφος της Περιφερειακής Ενό-

τητας Χανίων), προκειμένου να θεωρηθούν οι άδειες τους. 

Τα δικαιολογητικά είναι: Το έντυπο αδείας, βεβαίωση φο-

ρολογικής ενημερότητας της αρμοδίας Δ.Ο.Υ.,  περί μη οφει-

λής φόρου επιτηδεύματος, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους

φορέα, περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Στη σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χα-

νίων επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών θα

διαρκέσει έως και την 1η Μαρτίου και η μη κατάθεσή τους

θα αποτελέσει λόγο ανάκλησης της άδειας.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Εκλογή νέας Επιτροπής 

Περιβάλλοντος - Χωροταξίας 
Τα νέα τακτικά μέλη της 12μελούς Επιτροπής Περιβάλλο-

ντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης για την επό-

μενη διετία εξελέγησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

της εκλογής, ψήφισαν 39 περιφερειακοί σύμβουλοι και βρέ-

θηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα

έχουν ως εξής: 

Πελαγία Πετράκη 35 ψήφους, Κωνσταντίνος Λαμπρινός 34

ψήφους, Δημήτρης Γιαννουλάκης 33 ψήφους, Νικόλαος

Γιαννούλης 30 ψήφους, Αλέξανδρος Ξωμεριτάκης 30 ψή-

φους, Δημήτριος  Μιχελογιάννης  28 ψήφους, Βιργινία Μα-

νασάκη 27 ψήφους, Νικόλαος Μαλλιαρός 24 ψήφους,

Γεώργιος Αλεξάκης 23 ψήφους, Αριστείδης Παπαδάκης 23

ψήφους, Γεώργιος Γιακουμάκης 22 ψήφους, Κωνσταντίνος

Γύπαρης 22 ψήφους. Η κα Μαρία Αγγελάκη έλαβε 12 ψή-

φους και δεν εξελέγη ως τακτικό μέλος.

ΕΩΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εγγραφές σε πρόγραμμα
διαχείρισης παραγωγής ελιάς

Οριστική παράταση έδωσε η Ομάδα Παραγωγών Ολοκλη-

ρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Ελιάς Νομού Χανίων για

τις εγγραφές στο πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρι-

σης έως τις 15 Φεβρουαρίου. 

Σε ανακοίνωσή της η Ομάδα υπενθυμίζει ότι πέραν του ποι-

οτικού παρακρατήματος που δίνεται στους εγγεγραμμένους

παραγωγούς με τη νέα Κ.Α.Π. που προβλέπεται να ισχύσει έως

το 2014, το 25 έως 30% της νέας επιδότησης θα εξαρτάται από

το κατά πόσο ο παραγωγός θα εφαρμόζει στην καλλιέργειά του

φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα. 

Προσθέτει ότι για την καλλιέργεια της ελιάς φιλοπεριβαλ-

λοντικά προγράμματα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση ή η

βιολογική γεωργία. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Εδρα της ομάδας στις Βουκολιές:

2824031910, καθημερινά 9 π.μ. - 2 μ.μ. και κάθε Τετάρτη 6.30

- 9 μ.μ.

ΣΤΟ Μ.Α.Ι.Χ.

Εσπερίδα για σχολικούς κήπους

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:

«Απέτυχε η δακοπροστασία»
» Ερώτηση στη Βουλή

Αποτυχία είχε η αντιμετώπιση του δάκου στα Χανιά.

Ο βουλευτής
Χρήστος
Μαρκογιαννάκης.


