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ΘΕΜΑ: «Προβλήματα  από  καταστροφές  αγριοκούνελων  στις  καλλιέργειες  της  

Λήμνου» 

 

       Αξιότιμε κύριε  Υπουργέ, 

 

 

     Ο  άλλοτε  σιτοβολώνας  της  αρχαίας  Αθήνας,  το εφορότερο  και  παραγωγικότερο  νησί  του  

Αιγαίου,  πλήττεται  από  το  μακρινό  1995,  από  την   μάστιγα  του  αγριοκούνελου.  Έχουν  

ξοδευτεί  όλα  αυτά  τα  χρόνια  εκατοντάδες  χιλιάδων  ευρώ  για  την  εκπόνηση  μελετών  

(νυφίτσες,  ηχητικές  συσκευές,  κλουβιά,  ηλεκτρικές  περιφράξεις  κ.α.)  που  στο  τέλος  

αποδείχθηκαν  αναποτελεσματικές και  μη  εφαρμόσιμες  για  την  επίλυση  του  προβλήματος.  Έτσι  

συνεχίζεται  όλα  αυτά  τα  χρόνια  η  καταστροφή  χιλιάδων  καλλιεργήσιμων  εκτάσεων,  η  

εγκατάλειψη  του  πρωτογενή  τομέα και η  άρνηση  των  νέων  να  ασχοληθούν ,  οδηγώντας  τον  

αγροτικό  κόσμο  και  τους  κτηνοτρόφους  στα  πρόθυρα  της  καταστροφής. 

     Σήμερα  το  πρόβλημα  γίνεται  εντονότερο  και  σε  συνδυασμό  με  την  αύξηση  του  

καλλιεργητικού  κόστους  (λιπάσματα,  καύσιμα,  ανταλλακτικά  κ.α.)  έχει  οδηγήσει  τους  αγρότες  

της  Λήμνου  σε  απόγνωση  και  στο  χείλος  της  οικονομικής  καταστροφής. 

     Ζώντας  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  το  πρόβλημα  αυτό  και  βλέποντας  τις  λύσεις  που  

προσπάθησαν  να  δοθούν,  καταλήγουμε  ότι  πρέπει  επιτέλους να  επιλυθεί   το  χρόνιο  αυτό  

πρόβλημα,  που  στερεί  από  τους  αγρότες  της  Λήμνου  ένα  αξιοπρεπές  εισόδημα,  αλλά  και  

από την  ελληνική  αγορά  και  οικονομία  προϊόντα  αρίστης  ποιότητας  και  μεγάλης  διατροφικής  

αξίας.  Στη  Λήμνο  έχει  ξεκινήσει  ο  σχεδιασμός  του  αναδασμού  της  Ατσικής,   έργο 

αναπτυξιακό  για τον  Πρωτογενή  Τομέα,  σε  μια  περιοχή  που  πλήττεται  από  την  μάστιγα  του  

αγριοκούνελου. 

     Προτείνουμε,  την  χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και Τροφίμων,  

ενός  Προγράμματος  για  την καταπολέμηση  του  αγριοκούνελου,  που  θα  περιλαμβάνει:  

Μύρινα,     04  Μαρτίου     2022 

Αριθμ. Πρωτ:  12964/181 

 

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και  Τροφίμων. 

κ.  Γεώργιο  Γεωργαντά 

 

Κοιν:  

1.  Πρωθυπουργό  Ελλάδος   

     κ. Κυριάκο  Μητσοτάκη 

2.   Περιφερειάρχη  Β. Αιγαίου 

      κ.  Μουτζούρη  Κωνσταντίνο 

3. Αντιπεριφερειάρχη  Πρωτογενή      

      Τομέα Π.Β.Α. 

      κ. Κουφέλο  Πανάγο 

4.  Πρόεδρο  ΟΠΕΚΕΠΕ 

     κ.  Μελά  Δημήτριο 

5.   Πρόεδρο  ΕΛΓΑ 

      κ.  Λυκουρέντζο  Ανδρέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ              ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ           

              ΕΠΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ  
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1.  Επεμβάσεις  σε  ρέματα,  εντός  των  καλλιεργήσιμων  εκτάσεων,  με  την  καταστροφή  των  

κονικλόνων  (φωλιές  -λαγούμια).  Αποτελεσματικότερη  θα  ήταν  και  η  χρήση  φωσφίνης,  που  

χρησιμοποιείται  ευρέως  για  την  καταπολέμηση  εντόμων  και  τρωκτικών,  κατά  την  αποθήκευση  

τροφίμων. 

2. Επιδότηση,  για  την  άροση  εγκαταλελειμμένων  εκτάσεων, για  την  καταστροφή  των  

κονικλόνων. 

3. Αδειοδότηση,  του  νυχτερινού  κυνηγιού   για  όλο  το  έτος,  με  την  αστυνόμευση  του  

Δασαρχείου. 

     Το  Πρόγραμμα  προτείνεται  να  έχει  2ετή  εφαρμογή  και  να  αξιολογείται  η 

αποτελεσματικότητά  του,  στο  τέλος  κάθε  έτους.  Η  δαπάνη  κατ’  έτος,  να  ανέρχεται  στο  ποσό 

των  500.000  €,  (Καθαρισμός  ρεμάτων  400.000  €,  άροση  100.000  €)  την  επίβλεψη  θα  την  

έχουν,  Τεχνικός  του  Τμήματος  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  Λήμνου,  Γεωπόνος,  του  Τμήματος  

Αγροτικής  Οικονομίας,  ΠΕ  Λήμνου  και  Κτηνίατρος του  Τμήματος  Κτηνιατρικής  ΠΕ  Λήμνου.  

Το   πρόγραμμα  θα  παρακολουθείται,  από  Επιτροπή  Αξιολόγησης,  που  θα  στελεχωθεί  από  

έναν  Γεωπόνο,  ένα  Κτηνίατρο  και  ένα  Μηχανικό   της  ΠΕ  Λήμνου,  έναν  υπάλληλο  του  

Δασαρχείου  Λήμνου, έναν  εκπρόσωπο  της  Κυνηγετικής  Ομοσπονδίας  Αρχιπελάγους  και  δύο 

εκπροσώπους  των  αγροτών,  θα  αξιολογεί  και  θα  ελέγχει  την  πορεία  και  την  

αποτελεσματικότητα  του  προγράμματος  και  στο  τέλος  κάθε  έτους  θα  καταθέτει  στο  

Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  έκθεση  αποτελεσμάτων,  καθώς  και  με  το  

τέλος  του  Προγράμματος  θα  προτείνει  ή  όχι  την  συνέχιση  του  Προγράμματος. 

     Οι  αγρότες  της  Λήμνου  δικαιούνται  να  αμείβονται  αξιοπρεπώς,  για  την  επίπονη  και  

πολυέξοδη  εργασία  τους  και  η  Λήμνος  να  αποκτήσει    πάλι και την  θέση  που  κατείχε  από  

την  αρχαιότητα  στον  Πρωτογενή  Τομέα  και  να  στηρίξει  την  ελληνική οικονομία  με  

εξαιρετικής  ποιότητας  προϊόντα. 

     Με  την  ευκαιρία  του  εορτασμού  της  25ης  Μαρτίου,  σας  προσκαλούμε  εκπροσωπώντας  την  

Κυβέρνηση,  να  παρευρεθείτε  στις  εορταστικές  εκδηλώσεις  στο  νησί  μας  και  να  ενημερωθείτε  

για  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  ο  Πρωτογενής  Τομέας,  (αγρότες,  κτηνοτρόφοι,  αλιείς)  

που  εκπροσωπεί  το  30%  του  πληθυσμού της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λήμνου  και  στηρίζει  

την  οικονομία των  νησιών  μας. 

     Εάν  αυτό  δεν  καταστεί δυνατόν,  σας  εκφράζουμε  την  επιθυμία  να επισκεφτούμε  το  

Υπουργείο  και  να  παραθέσουμε  τα  προβλήματά  μας. 

     Με  εκτίμηση.             

                                                                                       Ο Έπαρχος Λήμνου  

 

 

       Άγγελος Βλάττας- Λαμπρινός   
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