
 

 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Θέμα: Αρκούδα: κυβερνητικό πλήγμα στην προστασία της, η κατάργηση της  

Δράσης 4.4.1 

Όπως είναι γνωστό, για την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για 

την αγροτική ανάπτυξη όσο και για τη βιοποικιλότητα, τα κράτη μέλη της ΕΕ 

ενθαρρύνονται να εντάσσουν στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) δράσεις 

πρόληψης ζημιών από την άγρια πανίδα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το Πρόγραμμα 

επιδότησης Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων (Η/Π) για την προστασία ζωικού και φυτικού 

κεφαλαίου που έχει εφαρμοστεί και σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-

2013) είναι αδιαμφισβήτητα ένα αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης ζημιών που προκαλεί 

η αρκούδα στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες.  

Παρ’ όλα αυτά, όπως έγινε γνωστό, μετά από πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης, το 

πρόγραμμα αυτό βαίνει προς απένταξη και δεν θα εφαρμοστεί η δράση. Η απόφαση αυτή 

έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση, 

όσο και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κάλεσε τα κράτη μέλη της 

ΕΕ να εντάξουν μέτρα πρόληψης ζημιών, «όπως μη-παραγωγικές επενδύσεις για την 

εγκατάσταση προστατευτικών περιφράξεων ή Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών», στο πλαίσιο 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

εργαλείων.  

Η απόφαση αυτή, επίσης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την τροποποίηση των 

κατευθυντήριων γραμμών για τις Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις στον τομέα της 

γεωργίας, που έγινε το Νοέμβριο του 2018, προκειμένου να υποστηριχθούν οι γεωργοί σε 

περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα σαρκοφάγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, οι 

Επίτροποι Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, απηύθυναν ανοιχτή επιστολή σε 

όλους τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κρατών-μελών της ΕΕ, 

καλώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσπάθειας για 

υποστήριξη της συνύπαρξης μεγάλων σαρκοφάγων με αγροτικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες στην Ευρώπη. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Δεσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να επανενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης και να εφαρμοστεί άμεσα η Δράση 4.4.1 – «Προστασία της 

Γεωργοδιατροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα»; 
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