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Παξαγσγήο.
Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,
επαλεξρόκαζηε ζην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα ζαο εθζέζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ήδε
παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γαθνθηνλίαο ζην λεζί ηεο Θάζνπ πνπ
νθείινληαη θπξίσο ζην κεησκέλν εξγαηηθό θαη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ πινπνηεί
ην πξόγξακκα.
Όπσο άιισζηε έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ην λεζί ηεο Θάζνπ έρεη πεξίπνπ 900.000
θαιιηεξγνύκελα ειαηόδεληξα κε κεγάιε δηαζπνξά ζε πνιιά ρσξηά θαη ζε 3 κεγάινπο
ηνκείο πνπ απέρνπλ κεγάιε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο (42 km). Σν γεγνλόο απηό
δπζθνιεύεη αθόκα πεξηζζόηεξν ην έξγν ηεο δαθνθηνλίαο από ηα ειιηπώο ζηειερσκέλα
επίγεηα ζπλεξγεία. Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηηο κεγάιεο
ειιείςεηο ζε Γεσπνληθό πξνζσπηθό πνπ έρεη ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Καβάιαο, ε νπνία είλαη ε πην ππνζηειερσκέλε ηεο πεξηθέξεηαο
Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Παξά ηαύηα, νη ζπλάδειθνη πξνζπαζνύλ κε θάζε κέζν θαη

κε κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα θαιύςνπλ ηα θελά ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γαθνθηνλίαο ζηε
Θάζν.
Έηζη, ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ πξνζπαζεηώλ θαη πέξαλ θάζε πξνεγνύκελεο
επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο, θαηάθεξαλ λα ζπγθξνηήζνπλ δέθα (10) 5κειή ζπλεξγεία κε 4
ςεθαζηέο ην θαζέλα κε ηνλ Αξρηεξγάηε - παγηδνζέηε λα εθηειεί θαη ρξέε κεηαθνξέα,
όηαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ηα ζπλεξγεία ήηαλ από 6κειή κέρξη 8κειή αλαιόγσο θαη
ηνλ ηνκέα επζύλεο ηνπο κε ρσξηζηά ηα θαζήθνληα Αξρηεξγάηε - παγηδνζέηε θαη
κεηαθνξέα. Σα ζπλεξγεία απηά όκσο θαη πάιη δελ ζα επαξθνύζαλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ
λεζηνύ γηα απηό θαη νη 4 κεγαιύηεξνη ειαηνθνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηνπ λεζηνύ αλέιαβαλ
ην θόζηνο λα πιεξώλνπλ από 1 αξρηεξγάηε επηπιένλ ν νπνίνο ζα εθηειεί ην έξγν ηεο
δαθνθηνλίαο κε ηα ίδηα ζπλεξγεία ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο. Αο κελ μερλάκε όηη νη
ζπλεηαηξηζκνί απηνί κέζσ ησλ εηζθνξώλ ησλ κειώλ ηνπο έρνπλ ήδε πιεξώζεη ην
θόζηνο ηεο δαθνθηνλίαο παξόια απηά θαινύληαη λα πξνβνύλ θαη ζε πεξαηηέξσ έμνδα.
Δπηπιένλ γηα λα κπνξέζεη λα δηεμαρζεί ν ιεγόκελνο γεληθόο ςεθαζκόο απμήζεθε ε
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απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ.
Οη παξαπάλσ αιιαγέο πνπ αλαγθάζηεθε από ηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ λα
θάλεη ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. ελόηεηαο Καβάιαο έρνπλ
θαη ηηο δπζκελείο ηνπο επηπηώζεηο ζην έξγν ηεο Γαθνθηνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
1) Σελ θαηαπόλεζε ησλ Αξρηεξγαηώλ – παγηδνζεηώλ πνπ επηπξόζζεηα
επηβαξύλνληαη θαη κε ην έξγν ηνπ κεηαθνξέα παξακειώληαο ην θύξην
θαζήθνλ ηνπο πνπ είλαη ε επίβιεςε θαη ν ζπληνληζκόο ησλ ςεθαζηώλ.
2) Σελ θαηαπόλεζε ησλ ςεθαζηώλ νη

νπνίνη ζα εξγάδνληαη θαη ζε

απνγεπκαηηλνύο ςεθαζκνύο θάησ από ζπλζήθεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο κε
κεησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ζην έξγν ηνπο ιόγσ απηώλ ησλ ζπλζεθώλ.
Απηή ε θαηαπόλεζε απμάλεη θαη ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ όηαλ κάιηζηα νη
ςεθαζηέο δηαρεηξίδνληαη επηθίλδπλα Γεσξγηθά Φάξκαθα.
3) Σνλ απζηεξό πεξηνξηζκό ηεο πξόζιεςεο κόλν 50 ζπγθεθξηκέλσλ εξγαηώλ
ζε ζπλδπαζκό κε ην αλώηαην όξην ησλ 60 εκεξνκηζζίσλ γηα θάζε εξγάηε.
πλεπώο ηπρόλ παξαίηεζε θάπνηνπ ςεθαζηή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
απαγόξεπζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε θάπνηνλ άιινλ ζα θαηαζηήζεη αδύλαηε
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ ςεθαζκνύ από ην νπνίν πξνήιζε. Δλώ
παξάιιεια ζηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο ππθλόηεηαο δαθνπιεζπζκνύ ηα 60
εκεξνκίζζηα αλά εξγάηε δελ ζα επαξθέζνπλ γηα ηελ θάιπςε νιόθιεξνπ ηνπ
λεζηνύ.

4) Σελ πηζαλόηεηα απνηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
απμεκέλνπ δαθνπιεζπζκνύ πνπ θπζηνινγηθά θάζε ρξόλν ζπκβαίλεη ην
Φζηλόπσξν.
5) Σελ αλαγθαηόηεηα λα παξαθακθζνύλ θηήκαηα πνπ έρνπλ κηθξή ή ειάρηζηε
παξαγσγή πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ θαιύηεξα ηα θηήκαηα κε θαλνληθή ή
πςειή παξαγσγή, αθήλνληαο όκσο πίζσ εζηίεο κε δάθν πνπ ζα
απνηειέζνπλ εζηίεο εθ λένπ εμάπισζεο ηνπ εληόκνπ.
6) Σελ αδπλακία ελόο θαη κόλνπ Σνκεάξρε Γαθνθηνλίαο ν νπνίνο θαιείηαη καδί
κε ηνλ Δπόπηε Γαθνθηνλίαο (πνπ εδξεύεη ζηελ Θάζν, αιιά είλαη
επηθνξηηζκέλνο θαη κε άιια αληηθείκελα) λα ζπληνλίζνπλ θαη λα επηβιέςνπλ
έλα επηζηεκνληθό θαη κε κεγάιεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό έξγν, όπσο είλαη
απηό ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ. Δπηπξόζζεηε βνήζεηα από Γεσπόλνπο
ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ιόγσ θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ εθηόο
έδξαο κεηαθηλήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Καβάιαο ζηηο 60 εκέξεο. Δλώ
όζνλ αθνξά ηνλ Γήκν Θάζνπ, απηόο δηαζέηεη έλα θαη κόλν Γεσπόλν
επηθνξηηζκέλν κε πιεζώξα αληηθεηκέλσλ.
θ. Τπνπξγέ,
πξνζπαζήζακε όζν γίλεηαη επηγξακκαηηθόηεξα λα ζαο αλαιύζνπκε ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην πξόγξακκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ζηελ
Θάζν. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεηαη γηα ρξόληα ζην λεζί κε
άξηζηα απνηειέζκαηα. ήκεξα όκσο βξίζθεηαη ζηε δπζθνιόηεξε θάζε ηνπ θαη ε
δηαθαηλόκελε απνηπρία ηνπ ζα έρεη άκεζεο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ
λεζηνύ, ην νπνίν - παξά ηνλ ηνπξηζκό - παξακέλεη έλα αγξνηηθό λεζί ην νπνίν
παξάγεη επώλπκα αγξνηηθά πξντόληα, όπσο είλαη ην Διαηόιαδν Θάζνπ θαη νη
Διηέο Θξνύκπεο Θάζνπ. Πξντόληα ηα νπνία εμάγνληαη θαη ζην εμσηεξηθό ιόγσ
ηεο πςειήο ηνπο πνηόηεηαο θαη ηα νπνία θηλδπλεύνπλ άκεζα από ηηο ειιείςεηο
πξνζσπηθνύ ζην πξόγξακκα ηεο Γαθνθηνλίαο ηνπ λεζηνύ.
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