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∆ελτίο Τύπου 

 

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας 

σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής (Ν.1474/84) τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει 

πλούσια δραστηριότητα όσον αφορά τα θέματα πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα 

του ΕΛΓΑ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα: 

α) έκανε πληθώρα παρεμβάσεων σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος 

αντιχαλαζικής προστασίας, 

β) υπέβαλε εγγράφως προτάσεις κι εκθέσεις προς το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ που 

αφορούσαν υφιστάμενες ζημιές των καλλιεργειών, την αποζημίωση τους, την 

παραγωγικότητα καλλιεργειών της περιοχής και το κόστος παραγωγής τους, 

γ) συμμετείχε παλαιότερα σε συσκέψεις και συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του 

αρμόδιου υπουργείου και την διοίκηση του ΕΛΓΑ όπου τέθηκαν τα προβλήματα των 

αγροτών που είχαν πληγεί από τα καιρικά φαινόμενα κατά καιρούς. 

Παρόλα αυτά, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον τύπο ότι πραγματοποιήθηκε χτες 

(3/6) ενημερωτική σύσκεψη στην Π.Ε. Καβάλας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ν. Στούπη 

και αντικείμενο όλα τα θέματα ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ στις Π.Ε. Καβάλας - 

Θάσου, στην οποία συμμετείχαν πληθώρα τοπικών φορέων της περιοχής και στην οποία 

δεν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε με την ιδιότητα του θεσμοθετημένου σύμβουλου της 

πολιτείας σε αυτά τα θέματα. 

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή η παράλειψη συνέβη εκ παραδρομής, ειδάλλως το 

γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τον Αγροτικό κόσμο και τους 



Γεωτεχνικούς της περιοχής μας. Τέτοιες πρακτικές δεν προωθούν την πρόοδο του τόπου 

μας και τις προσπάθειες που καταβάλουν όλοι οι τοπικοί φορείς προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν προέρχονται από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. 

Θ. Μαρκόπουλο που είναι συνάδελφος Γεωτεχνικός, μέλος του παραρτήματος κι έχει 

μάλιστα περάσει στο παρελθόν από τη θέση του προέδρου τόσο του παραρτήματός μας 

όσο και του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αλλά κι από τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 

Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σ. Παπαδόπουλο, επίσης συνάδελφο Γεωτεχνικό, μέλος 

του παραρτήματος μας και νυν πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Καβάλας. 

Επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν προσκληθήκαμε στη σύσκεψη αυτή εκ 

παραδρομής (χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος και αιτιολόγηση), ευελπιστούμε ότι θα 

προσκληθούμε την επόμενη φορά σε ανάλογη σύσκεψη που θα αφορά τον πρωτογενή 

τομέα της περιοχής προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως ο άμισθος και 

θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας στον τομέα αυτό. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 
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