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Γνκνθνύ 5 
104 45 Αζήλα 
-Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο & 
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-Γήκνο Καβάιαο 

 
Θέμα: «Αίηεκα γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ αξρείνπ ΟΓΔ»   

 

 Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην, όπσο γλσξίδεηε, είλαη Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπόκελν από ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δίλαη ν θεσμοθετημένος σύμβοσλος της 

πολιτείας σε θέματα πρφτογενούς παραγφγής και προστασίας περιβάλλοντος ζύκθσλα 

κε ηνλ ηδξπηηθό ηνπ λόκν 1474/84. Κηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά ην Παξάξηεκα καο, καδί κε ην 

Γήκν Καβάιαο θαη κε ηελ ππνζηήξημε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ (Π.Δ. 

Καβάιαο, όκνξνη Γήκνη, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θ.α.) ζέιεη λα επαλαιάβεη ηελ πεξζηλή ηνπ 

επηηπρία ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαθηηθήο από νξηζκέλνπο αγξόηεο λα θαίλε ηα 

ππνιείκκαηα ησλ αγξνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ ζηα Σελάγε Καβάιαο θαη παξάιιεια λα μεθηλήζεη 

δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη γηα ηνπο αγξόηεο ησλ άιισλ πεξηνρώλ ηνπ Ν.Καβάιαο.   

 Σα Σελάγε ησλ Φηιίππσλ είλαη κηα νηθνινγηθά επαίζζεηε πεξηνρή (πξόθεηηαη γηα ηνλ 

ππζκέλα κηα αξρέγνλεο ιίκλεο) κε πςειό αγξνηηθό παξαγσγηθό δπλακηθό. Απνηειεί δε ηνλ 

κεγαιύηεξν ηπξθώλα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηνλ 4ν κεγαιύηεξν ηεο Δπξώπεο. Κάζε ρξόλν ε 

πεξηνρή απηή καζηίδεηαη από ηελ θαύζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηώλ θαηά παξάβαζε 

ησλ θσδίθσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη θάζε άιιεο ελδεδεηγκέλεο γεσξγηθήο πξαθηηθήο. 

Ζ δεκηά όκσο ζηα ζπγθεθξηκέλα εδάθε είλαη πνιύ κεγαιύηεξε θαζόηη καδί κε ηα ππνιείκκαηα 

ησλ θαιιηεξγεηώλ θαίγεηαη θαη ην επηθαλεηαθό νξγαληθό έδαθνο. Οη ζπλέπεηεο είλαη 

δπζκελέζηαηεο θαη πνιιαπιέο γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ εδαθώλ, γηα ηελ δεκηνπξγία 

πιεκκπξώλ, γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  
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  Έηζη, κεηά από ζρεηηθή ζύζθεςε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ πνπ δηνξγαλώζακε 

ζην Παξάξηεκα καο, απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζε γεληθέο γξακκέο δξάζεηο 

παξόκνηεο κε ηηο πεξζηλέο ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο επηηπρίαο πνπ ζεκεηώζαλε. Δπηηπρία ζηελ 

νπνία κεγάιν κέξνο ηεο ην νθείινπκε ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ιόγσ ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλδξνκήο ηνπ ζηε βνήζεηα πνπ δεηήζακε. Όπσο όκσο καο απέδεημε ε πεξζηλή καο εκπεηξία, 

ε ηαπηνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ησλ θακέλσλ αγξνηεκαρίσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο, όπσο θαη ε επηβνιή πνηλώλ ζηνπο παξαβάηεο. Απηό δελ ζα 

κπνξνύζακε λα ην πεηύρνπκε ρσξίο ηελ παξαρώξεζε θαηά ηελ πεξζηλή θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν, αληηγξάθνπ ηνπ ςεθηαθνύ αξρείνπ ΟΓΔ ηεο ελ ιόγσ πεξηνρήο από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ 

θαη ηεο κεηέπεηηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηελ επηβνιή πνηλώλ ζηνπο παξαβάηεο. 

Για τοσς παραπάνφ λόγοσς και κσρίφς για την ταστοποίηση τφν παραβατών και υέτος 

αιτούμαστε τη τορήγηση τοσ υηυιοποιημένοσ αρτείοσ τοσ ΟΔΕ της Π.Ε. Καβάλας και 

τφν Σεναγών Φιλίππφν.  

 Δπειπηζηώληαο ινηπόλ γηα κηα αθόκα ρξνληά ζηελ αληαπόθξηζε ζαο θαη ζηελ ελ γέλεη 

πνιύηηκε ζπλδξνκή ζαο ζην όιν εγρείξεκα, παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο. 

   

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 
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