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Θέκα: «Απάληεζε ζε ζρεηηθό δεκνζίεπκά ζαο ζηελ εθεκεξίδα ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟ γηα ηελ
δαθνθηνλία ζηηο Μαξηέο Θάζνπ»
Αμηόηηκνη θύξηνη,
Με αθνξκή ζρεηηθό δεκνζίεπκά ζαο ζην θύιιν ηεο 28εο Οθησβξίνπ, ζρεηηθά κε ηα
πξνβιήκαηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηε Θάζν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ Μαξηώλ
από ηελ δαθνπξνζβνιή ζέινπκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε θαη λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα
παξαθάησ:
1) Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ κε κέιε όινπο ηνπο Γεσηερληθνύο (γεσπόλνπο, δαζνιόγνπο
Κηεληάηξνπο γεσιόγνπο θαη ηρζπνιόγνπο) ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
ηδξπηηθνύ ηνπ λόκνπ 1474/1984.
2) ηνλ αλσηέξσ λόκν θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί, ηα αληηθείκελα θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (άξζξν 2). ε απηό ην λόκν δελ καο δίλεηαη ε αξκνδηόηεηα λα νξίδνπκε
εκείο πξαγκαηνγλώκνλεο όηαλ απηό καο δεηεζεί θαη δελ ππάξρεη εηδηθό κεηξών
πξαγκαηνγλσκόλσλ πνπ λα ηεξείηαη από ην

ΓΔΩΣ.Δ.Δ., αλ θαη επαλεηιεκκέλα

έρνπκε δεηήζεη από ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ λα ζεζκνζεηεζεί έλα ηέηνην κεηξών. ε
θάζε πεξίπησζε όκσο, ην αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο επ΄ ακνηβή αλήθεη
ππνρξεσηηθά ζηα κέιε καο όπσο νξίδεηαη ζην Π.Γ. 344/2000 (άξζξν 9 παξ. ηζη)
ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ.
3) πλεπώο, θάζε ηδηώηεο ή θνξέαο κπνξεί λα έξζεη απ΄ επζείαο ζε επαθή κε ηνλ
γεσηερληθό πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θάλεη ηε ζρεηηθή πξαγκαηνγλσκνζύλε. ηελ
πεξίπησζε καο ζηηο Μαξηέο ζα ρξεηαζηεί Γεσηερληθόο εηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ.
Παξόια απηά όκσο ην Παξάξηεκα καο, κεηά από πάγηα απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ αγλνήζεη ηνπο παξαγσγνύο ησλ Μαξηώλ θαη λα

ηνπο βνεζήζεη όζν κπνξεί ζην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαβίβαζε ην αίηεκα ηνπο
(ην νπνίν παξαιάβακε ζηηο 15/10/2014) ζηα κέιε καο (απεζηάιεη ζηα κέιε καο θαη ζηα
ηνπηθά ΜΜΔ ζηηο 20/10/2014 κε ην 27ν newsletter) έηζη ώζηε όπνηνο γεσπόλνο ην επηζπκεί
λα επηθνηλσλήζεη απεπζείαο κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο παξαγσγνύο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
ζρεηηθήο εθηίκεζεο-πξαγκαηνγλσκνζύλεο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ όκσο, ην παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο ελεκεξώζεη όηη δελ έρεη
θακία αξκνδηόηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
δαθνθηνλίαο πνπ εθηειείηαη από ηελ ΠΔ Καβάιαο θαη ην θαηά πόζνλ νη θαξπνπηώζεηο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ απνηέιεζκα ειιηπνύο δαθνθηνλίαο ή άιισλ εληνκνινγηθώλ
πξνζβνιώλ (ππξελνηξήηε) ή δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ηζρπξνί άλεκνη). Σηο
ειιείςεηο όκσο ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο ζηε Θάζν θαη ηηο πεξηθνπέο πνπ είραλ
γίλεη ζε απηό ιόγσ «κλεκνληαθώλ ππνρξεώζεσλ» ηηο είρακε εγθαίξσο επηζεκάλεη επί
ζεηξά εηώλ κε επηζηνιέο καο πξνο ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(ηόζν ην 2011 όζν θαη ην 2012 θαη είλαη ζηε δηάζεζε ζαο), ρσξίο όκσο λα ιεθζνύλ ηα
ζρεηηθά κέηξα από ην αξκόδην ππνπξγείν. Έηζη, ην πξόγξακκα δαθνθηνλίαο ζηε Θάζν
από ην 2010 θαη κεηά (θαη κέρξη ζήκεξα) νπζηαζηηθά ππνιεηηνπξγεί κε κεγάιεο ειιείςεηο
ζε πξνζσπηθό (εξγάηεο θαη Γεσπόλνπο), κε θαζπζηεξήζεηο ζηελ έλαξμή ηνπ, κε απζηεξό
πεξηνξηζκό ζηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαηώλ θαη γεληθόηεξα κε ζθηθηό πξνϋπνινγηζκό ζε
όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ παξά ην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί ζπλερίδνπλ θαλνληθά λα
θαηαβάινπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ππέξ δαθνθηνλίαο.
Μαο μελίδεη ινηπόλ ην δεκνζίεπκα ηεο θαζόια έγθπξεο εθεκεξίδαο ζαο όπνπ
κεηαθέξεηαη απηνύζηα ε άπνςε ησλ παξαγσγώλ ησλ Μαξηώλ πεξί κε απάληεζεο ηνπ
ΓΔΩΣΔΔ ζην αίηεκά ηνπο ρσξίο λα γίλεη ε ζρεηηθή δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα από ηελ
εθεκεξίδα ζαο. αο ελεκεξώλνπκε ινηπόλ όηη αλ θαη δπζθνιεπηήθακε πνιύ λα έξζνπκε ζε
επαθή κε θάπνην εθπξόζσπν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγώλ, ηνπο έρνπκε ελεκεξώζεη
πξνθνξηθά γηα ην γεγνλόο όηη είκαζηε αλαξκόδηνη, αιιά παξόια απηά είκαζηε δηαηεζεηκέλνη
λα ηνπο βνεζήζνπκε θνηλνπνηώληαο ην αίηεκα ηνπο πξνο ηνπο Γεσπόλνπο κέιε καο ώζηε
απηνί λα έξζνπλ απ΄επζείαο ζε επηθνηλσλία καδί ηνπο.
Παξαθαινύκε γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ δηεπθξηληζηηθήο απάληεζεο καο.
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