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Αθήνα, 9 Μαπηίος 2022 

Δπίκαιπη Δπώηηζη 

Ππορ Υποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Τποθίμων 

Θέμα: Φωπίρ ζσέδιο για ηη δίκαιη μεηάβαζη από ηη γούνα η κςβέπνηζη οδηγεί ηη 

Γςηική Μακεδονία ζε νέα κοινωνικά ηεηελεζμένα και οικονομικά αδιέξοδα 

Σνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξε ε Ιηαιία έγηλε ε 16ε ρώξα ζηελ Δπξώπε ε νπνία απαγόξεπζε ηελ 

εθηξνθή γνπλνθόξσλ δώσλ ιακβάλνληαο ππόςε λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κεηαιιάμεσλ ηεο δσνλνηηθήο λόζνπ Covid-19 κέζα ζηα 

εθηξνθεία. Η ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα κε νξίδνληα ην 2030 αλαγλσξίδεη 

όηη ε παξαγσγή γνύλαο δηαθπβεύεη ζεκαληηθά ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ απηώλ θαη 

απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δσνλόζσλ. 

Μεηά από δύν ρξόληα παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ πνπ νη αγνξέο ηαιαηπσξήζεθαλ εμαηηίαο θαη 

ησλ πεξηνξηζκώλ, ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ αληί λα εληζρύζεη έγθαηξα ηελ παξαγσγηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ γνπλνπαξζγσγηθσλ πεξηνρώλ θαη λα πξνεηνηκάζεη γηα ην παζηθαλέο 

επηθείκελν ηέινο ηεο γνύλαο ζπλερίδεη λα αζθεί έλα αλήζηθν εκπόξην ειπίδαο θαη λα 

ρξεκαηνδνηεί ηελ θαηαζθεπή λέσλ εθηξνθεησλ. Θπκίδεη ηξαγηθά ηελ πεξίπησζε ηεο 

Πηνιεκαΐδαο 5 πνπ ελώ αθόκε δελ θαηαζθεπαζηεθε γλσξίδνπκε όηη ζα θιείζεη ζε 3 ρξνληα. 

ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο έθαλε δεθηή ηελ πξνζθπγή ησλ 

θαηνίθσλ ηεο θνηλόηεηαο Κξαληώλα, ζηα Κνξέζηεηα Καζηνξηάο γηα αλαζηνιή εξγαζηώλ 

θαηαζθεπήο λέσλ εθηξνθείσλ κηλθ “προθεηκέλοσ λα αποθεστζεί ε επέιεσζε 

αλεπαλόρζωηες βιάβες ζηε δεκόζηα σγεία, από ηελ εγθαηάζηαζε ηωλ γοσλοθόρωλ δώωλ 

κηλθ, ε οποία αποηειεί αποδεδεηγκέλα παράγοληα κεηάδοζες ηοσ θορολοϊού θαζώς θαη λα 

αποηραπεί ε επέιεσζε δσζτερώς επαλορζώζηκες βιάβες ζηο θσζηθό θαη οηθηζηηθό 

περηβάιιολ θαη ζηο ηοπίο ηες περηοτής”. 

Γεδομένος όηι:  

● Οη εμειίμεηο ζην νπθξαληθό κέησπν θαη θπξίσο ην κπαξάδ θπξώζεσλ πνπ 

αλαθνηλώζεθε θαηά ηεο Ρσζίαο επηζπεύδνπλ ην δεδνκέλν  ηέινο ηεο ειιεληθήο  γνύλαο. 

● ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ην πνζνζηό ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηεο 

ελδύζεσο από γνπλνδέξκαηα επί ησλ εμαγσγώλ βαίλεη ζηαζεξά κεηνύκελν από 0,87% ην 

2011 έρεη θηάζεη ζην 0,11% γηα ην 2020. 

● ηελ Καζηνξηά ηα ππόγεηα ύδαηα έρνπλ επηβεβαησκέλα ξππαλζεί κε ηξηρισξν-

ηεηξαρισξναηζέλην ελώ παξόιν πνπ έρνπλ απνδνζεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξό πξόζηηκα ζε 25 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε δηνίθεζε θαζπζηεξεί πάλσ από 9 κήλεο λα απαληήζεη ζηα ζρεηηθά 

εξσηήκαηα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε. 

● Μόλν ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρξεκαηνδόηεζε 

ηνλ θιάδν κε πάλσ από 22 εθαη. €, ην ΤΠΑΑΣ πξόζθαηα δέζκεπζε 3 εθαη. γηα εληζρύζεηο  

„ήζζνλνο ζεκαζίαο‟ (ΑΓΑ: 91ΞΔ4653ΠΓ-Ψ87) ελώ πνιιά εθαηνκκύξηα δίλνληαη δηαρξνληθά 

κέζα από ηνπο „αλαπηπμηαθνύο λόκνπο‟. 
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Δπωηάηαι ο κ. ςποςπγόρ: 

1. Γεζκεύεηαη έζησ θαη ηώξα λα πξνρσξήζεη καδί κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηνλ έγθαηξν 

ζρεδηαζκό ηεο δίθαηεο κεηάβαζεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο από ηελ νηθνλνκία ηεο 

γνύλαο ή ζα αθήζεη ηελ πεξηνρή λα εξεκώζεη πιεζπζκηαθά από ηε βίαηε 

απνγνπλνπνίεζε πνπ ζα έρεη ζπζζσξεπηέο θνηλσληθέο επηπηώζεηο καδί κε ηε βίαηε 

απνιηγληηνπνίεζε; 

2. θνπεύεη λα ζηεξίμεη άκεζα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ πνπ ζέινπλ νηθεηνζειώο 

λα κεηαβνύλ ζε άιινπο ηνκείο απαζρόιεζεο θαη κε πνην ηξόπν;  

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

 

Κπίηων Απζένηρ 




