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Θέμα: «Γηεπθφιπλζε παξαγσγψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αληηραιαδηθψλ δηρηπψλ » 

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο, σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα ζέκα πνπ αθνξά 

άκεζα ηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο ηεο πεξηνρήο καο. 

Όπσο γλσξίδεηε ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Π.Δ. Καβάιαο θαη κέξνο ηεο Π.Δ. 

εξξψλ είλαη απφ ηηο 3 κεγαιχηεξεο ζε παξαγσγή πεξηνρέο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ 

ζηε ρψξα καο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη ζηηο 

Δπξσπατθέο αγνξέο απνθνκίδνληαο ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηελ 

Δζληθή Οηθνλνκία γεληθφηεξα.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπνξηθή επηηπρία ησλ επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηψλ ζηηο μέλεο θαη εγρψξηεο αγνξέο είλαη ε άξηζηε πνηφηεηα ηνπο. Γηα λα 

επηηεπρζεί φκσο απηή ε άξηζηε πνηφηεηα είλαη αλαγθαία ε πξνζηαζία ηεο 

θαιιηέξγεηαο απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ηείλνπλ λα ππνβαζκίζνπλ ην 

πξντφλ. Ζ πξνζηαζία απηή απαηηεί απφ ην παξαγσγφ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε 

θαηαζθεπέο θαη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ απμάλνπλ ππεξβνιηθά ην θφζηνο 

παξαγσγήο.   

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, θξίλνπκε φηη ην κέηξν ηεο αληηραιαδηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ ηνπ ΔΛΓΑ είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ πξφιεςε 

δεκηψλ απφ ην ραιάδη θαη εθαξκφδεηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ πεξηνρή καο. Σν 

κέηξν απηφ νξζψο θαη δελ πεξηθφπεθε ράξηλ κηα άγνλεο δεκνζηννηθνλνκηθήο 

πεξηθνπήο, αιιά ζπλερίζηεθε αλαθνπθίδνληαο πνιινχο παξαγσγνχο. Καηά ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ φκσο ζέηνληαη θάπνηνη θαλφλεο νη νπνίνη ηείλνπλ λα αλαηξέζνπλ απηά 

ηα νθέιε. 

Μηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ΔΛΓΑ δεηάεη επηπιένλ 

πηζηνπνίεζε απφ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία γηα ηελ θαηαζθεπή ππνζηήξημεο ησλ 

αληηραιαδηθψλ δηρηπψλ. Μηα ηέηνηα απαίηεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ιηγφηεξν 

πεξηηηή, δηφηη κεηά απφ πνιιά ρξφληα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ αληηραιαδηθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο έρεη απνθηεζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο 

πνιχηηκε εκπεηξία αθνχ απηνί θαηαζθεπάδνπλ κφλνη ηνπο ηηο εγθαηαζηάζεηο 

αληηραιαδηθήο πξνζηαζίαο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλεο θαη 

αληέρνπλ ζηηο πην δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο πάλσ ζε απηέο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ Αχγνπζην θαη κεηά πξνζηαηεπηηθά λάηινλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο απφ ηηο βξνρέο ψζηε λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε 

νςίκεζε ηεο πνπ ζα απμήζεη ζεκαληηθά ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ. Σα λάηινλ απηά 

πξνζζέηνπλ βάξνο ζηελ θαηαζθεπή θαη γη’ απηφ νη παξαγσγνί πξνλνψληαο έρνπλ 

εληζρχζεη θαηάιιεια ηελ φιε θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη. 

 Δθφζνλ φκσο ηειηθά επηκείλεη ν ΔΛΓΑ ζηελ αλαγθαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο, απφ θάπνηα θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, ηφηε ην θφζηνο απηήο ζα απμεζεί 

θαηά 30%-50%, θάηη πνπ ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζβάζηαρην. 

Γηα ην απηφ ιφγν πξνηείλνπκε λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη λα κελ απαηηείηαη 

απηή ε πηζηνπνίεζε, πνπ πέξαλ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ζα δεκηνπξγήζεη 

παξαπάλσ γξαθεηνθξαηία θαη ζα εκπιέμεη θαη άιινπο κεζάδνληεο ζηε δηαδηθαζία, 

ηδηαίηεξα κάιηζηα ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο ππάξρνπζεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 
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