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Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε,
πεξηήιζε ζε γλώζε καο ε πξόζθιεζε γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Π.Σ. ηεο εξρόκελεο
Παξαζθεπήο 7/10/2011, ηελ νπνία δεκνζηνπνηήζαηε θαη έηζη αλαδεηήζακε ηελ
εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο (Α.Π: 04/02/Α6/229/ 26-8-2011) πνπ αθνξά ηα θξηηήξηα
Δπηηξνπώλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 51/2006 γηα ηελ ηνπνζέηεζε πσιεηώλ ζηηο ιατθέο
αγνξέο.
Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζέινπκε λα ζέζνπκε ππόςε ζαο όηη:






γηα άιιε κία θνξά εηζάγεηε έλα ζέκα ζην ΠΣ πνπ αθνξά ηα ελδηαθέξνληα ηνπ
ΓΔΩΤΔΔ (όπσο απηό ηεο δηάζεζεο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ κέζσ ησλ ιατθώλ
αγνξώλ) θαη ε δηνίθεζε ηεο πεξηθέξεηαο δελ δήηεζε ηελ επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλε άπνςε ηνπ ΓΔΩΤΔΔ, ην νπνίν απνηειεί ην ζεζκηθό ζύκβνπιν ηεο
πνιηηείαο (ζε όια ηα επίπεδα) γηα ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεύεη.
επί ηεο νπζίαο πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Π.Γ. δελ είλαη ζσζηή δηόηη ελώ νη ιατθέο αγνξέο μεθίλεζαλ κε
ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε δπλαηόηεηαο ησλ παξαγσγώλ λα δηαζέηνπλ απεπζείαο ηα
πξντόληα ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή, δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα ώζηε λα κεηέρεη
γεσπόλνο από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ επηηξνπή. Απηό
ζα κπνξνύζε λα μεπεξαζηεί κε ηελ απόθαζε νξηζκνύ ησλ επηηξνπώλ αιιά από
όηη είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε δελ έρεη νξηζζεί γεσπόλνο ζε θακία επηηξνπή
ζηελ πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.
ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε πάζρεη θαη ε παξαπάλσ εηζήγεζε γηαηί δελ πξνβιέπεη θακία
δηάθξηζε θαη θαλέλα κόξην γηα ηα αγξνηηθά πξντόληα θαη θαη' επέθηαζε γηα ηνπο
γεσξγνύο ηεο πεξηθέξεηαο αιιά πεξηνξίδεηαη ζηα ιεγόκελα "θνηλσληθά" θξηηήξηα
αδηαθνξώληαο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ.
Έηζη εμηζώλεηαη ν παξαγσγόο αθόκε θαη επώλπκσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ
πξντόλησλ κε ηνλ θάζε έκπνξν π.ρ. εζσξνύρσλ. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα
ηνλίζνπκε όηη ζα έπξεπε λα θαζνξηζηνύλ πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνβνιή θαη
δηάζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηηο ιατθέο αγνξέο αιιά θαη απηό απαηηεί ηε
ζπλεξγαζία ζαο κε ην ΓΔΩΤΔΔ (θαη ίζσο θαη άιινπο θνξείο).

Σηα πιαίζηα απηά θαη επεηδή νη εμαγγειίεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε δελ πξέπεη
λα πεξηνξίδνληαη ζε θξαζηηθό επίπεδν αιιά λα επεθηείλνληαη ζε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο
πνπ ππάξρνπλ, ζαο δεηνύκε λα αλαθαιέζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα ην
επαλαθέξεηε κε κία νξζνινγηθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε
δηαθνξεηηθά επειπηζηνύκε όηη νη ζπλάδειθνη πνπ κεηέρνπλ ζην Π.Σ. δελ ζα
ππεξςεθίζνπλ κία ηέηνηα εηζήγεζε.
Οινθιεξώλνληαο πξέπεη λα ζέζνπκε ην απηνλόεην όηη ε παξαπάλσ, κε
απνδεθηή, εηζήγεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ ζίγεη επαγγεικαηηθά ηα κέιε καο απιά
ιεηηνπξγεί αλαζρεηηθά γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.
Τν ΓΔΩΤΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε επηπιένλ
πιεξνθνξία ή ζπλεξγαζία καδί ζαο.
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