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Δελτίο Σύποσ
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο
ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο (Λ.1474/84) ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη λα επηδείμεη
πινύζηα δξαζηεξηόηεηα όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη εηδηθόηεξα
ηνπ ΔΙΓΑ ζηελ πεξηνρή καο. πγθεθξηκέλα:
α) έθαλε πιεζώξα παξεκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληηραιαδηθήο πξνζηαζίαο,
β) ππέβαιε εγγξάθσο πξνηάζεηο θη εθζέζεηο πξνο ην Τπνπξγείν θαη ηνλ ΔΙΓΑ πνπ
αθνξνύζαλ πθηζηάκελεο δεκηέο ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηελ απνδεκίσζε ηνπο, ηελ
παξαγσγηθόηεηα θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο θαη ην θόζηνο παξαγσγήο ηνπο,
γ) ζπκκεηείρε παιαηόηεξα ζε ζπζθέςεηο θαη ζπλαληήζεηο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
αξκόδηνπ ππνπξγείνπ θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ ΔΙΓΑ όπνπ ηέζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ
αγξνηώλ πνπ είραλ πιεγεί από ηα θαηξηθά θαηλόκελα θαηά θαηξνύο.
Παξόια απηά, κε έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ ηύπν όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ρηεο
(3/6) ελεκεξσηηθή ζύζθεςε ζηελ Π.Δ. Θαβάιαο κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΔΙΓΑ θ. Λ. ηνύπε
θαη αληηθείκελν όια ηα ζέκαηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο από ηνλ ΔΙΓΑ ζηηο Π.Δ. Θαβάιαο Θάζνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πιεζώξα ηνπηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ νπνία
δελ θιεζήθακε λα ζπκκεηάζρνπκε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζύκβνπινπ ηεο
πνιηηείαο ζε απηά ηα ζέκαηα.
Θέινπκε λα ειπίδνπκε όηη απηή ε παξάιεηςε ζπλέβε εθ παξαδξνκήο, εηδάιισο ην
γεγνλόο απηό ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα ηνλ Αγξνηηθό θόζκν θαη ηνπο

Γεσηερληθνύο ηεο πεξηνρήο καο. Σέηνηεο πξαθηηθέο δελ πξνσζνύλ ηελ πξόνδν ηνπ ηόπνπ
καο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ όινη νη ηνπηθνί θνξείο πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε. Ηδηαίηεξα κάιηζηα όηαλ πξνέξρνληαη από ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Θαβάιαο θ.
Θ. Καξθόπνπιν πνπ είλαη ζπλάδειθνο Γεσηερληθόο, κέινο ηνπ παξαξηήκαηνο θη έρεη
κάιηζηα πεξάζεη ζην παξειζόλ από ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηόζν ηνπ παξαξηήκαηόο καο
όζν θαη ηνπ Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., αιιά θη από ηνλ ζεκαηηθό Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο θ. . Παπαδόπνπιν, επίζεο ζπλάδειθν Γεσηερληθό, κέινο
ηνπ παξαξηήκαηνο καο θαη λπλ πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Γεσπόλσλ Θαβάιαο.
Δπεηδή πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη δελ πξνζθιεζήθακε ζηε ζύζθεςε απηή εθ
παξαδξνκήο (ρσξίο λα ππάξρεη πξνθαλήο ιόγνο θαη αηηηνιόγεζε), επειπηζηνύκε όηη ζα
πξνζθιεζνύκε ηελ επόκελε θνξά ζε αλάινγε ζύζθεςε πνπ ζα αθνξά ηνλ πξσηνγελή
ηνκέα ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο σο ν άκηζζνο θαη
ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζηνλ ηνκέα απηό.
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