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Θέμα: «Κατάθεση σύντομου υπομνήματος απόψεων και προτάσεων μας ενόψει
συνάντησης εργασίας στην Καβάλα με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο»
Κ. Υπουργέ,
Κ. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Καβάλας,
Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο στην Καβάλα, στο Επιμελητήριο Καβάλας, το Παράρτημα Ανατολικής
Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος
της Πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος, θέλει να
σας θέσει τα προβλήματα της περιοχής και τις προτάσεις του, στο τομέα ευθύνης μας, για
τα οποία η συμβολή σας στην επίλυση τους θα είναι καίρια. Δυστυχώς όμως, λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσουμε να παραβρεθούμε για να σας τα θέσουμε
δια ζώσης, για αυτό σας τα αποστέλλουμε γραπτώς ώστε να τα λάβετε υπόψη σας στα
συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας.
Συνοπτικό υπόμνημα απόψεων και προτάσεων μας
Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη μη ιεραρχική ανάλυση των προβλημάτων της
περιοχής και των προτάσεων μας για την επίλυσή τους. Η συμβολή του Υπουργείου
Οικονομικών στην επίλυση των παρακάτω θεμάτων θεωρούμε ότι είναι καίρια και για αυτό
είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφορία
επιθυμείτε.

Χρηματοδότηση από το Υπ. Οικονομικών των απαραίτητων έργων που θα
προτείνει η μελέτη που αυτόν τον καιρό εκπονείται με θέμα «Αντιπλημμυρική
προστασία περιοχής Τεναγών Φιλίππων Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών».
Πρόκειται για μια μελέτη που θα προτείνει τις απαραίτητες λύσεις στα πλημμυρικά
προβλήματα τα οποία μαστίζουν τα Τενάγη Φιλίππων αυτή την εποχή. Τα Τενάγη
Φιλίππων είναι ένας μοναδικός Τυρφώνας παγκοσμίως που έχει μετατραπεί με την
ανθρώπινη παρέμβαση (Εγγειοβελτιωτικά Έργα) σε μια αποδοτική καλλιεργούμενη
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έκταση 100.000 στρεμμάτων τη δεκαετία του 1930. Όμως λανθασμένοι μέθοδοι
διαχείρισης και η φύση του τυρφώνα δημιούργησαν έντονη ανισοϋψία στην άλλοτε
επίπεδη έκταση με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να είναι εντονότερα τα
πλημμυρικά φαινόμενα που εμποδίζουν τους αγρότες να καλλιεργήσουν και
υποβαθμίζουν την παραγωγή τους, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορούν να
βγάλουν τα προς το ζην από τη γη τους. Αν σκεφτείτε τα μέσα με τα οποία έγινε η
αποξήρανση τη δεκαετία του 1930 είναι λυπηρό σήμερα, με τα μέσα που διαθέτουμε,
να μην μπορούμε να αποτρέψουμε την επαναδημιουργία του έλους που προϋπήρχε,
καταστρέφοντας έτσι οικονομικά όλους τους αγρότες και την οικονομία της γύρω
περιοχής. Για αυτό η συμβολή του Υπ. Οικονομικών είναι καίρια στη χρηματοδότηση
της λύσης που θα προτείνει η μελέτη που εκπονείται. Για τα Τενάγη Φιλίππων το
Παράρτημα μας έχει πλούσιο έργο, έρευνες, μελέτες και αναλύσεις οι οποίες είναι στη
διάθεσή σας.
Προσλήψεις προσωπικού στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες της Αν. Μακεδονίας. Η
μνημονιακή εποχή είχε ως αποτέλεσμα την αποψίλωση των Γεωτεχνικών υπηρεσιών
τόσο της Καβάλας όσο και της χώρας γενικότερα. Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη
κτηνιατρικού και γεωπονικού προσωπικού στη ΔΑΟΚ της ΠΕ Καβάλας, πρόβλημα που
εγείρει και θέματα δημόσιας υγείας και απώλειας Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την
περιοχή. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να γίνουν πρέπει να έχουν και την
έγκριση του Υπ. Οικονομικών, και εκεί χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας.
Αύξηση των εκτός έδρας των Γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων. Οι λίγοι
εναπομείναντες Γεωτεχνικοί υπάλληλοι καλούνται να επιτελέσουν ένα ποικίλο σύνολο
εργασιών που απαιτεί την παρουσία τους στην ύπαιθρο, σε ελέγχους και σε κοινές
επιτροπές με υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών και άλλων υπουργείων, και όχι στο
γραφείο. Ο περιορισμός όμως των 60 ημερών εκτός έδρας παρεμποδίζει το έργο
τους, το έργο των υπηρεσιών και μειώνει τους διενεργούμενους ελέγχους και τα
έσοδα από αυτούς.
Γενναιόδωρη χρηματοδότηση της Συνέργειας Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που
περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων σχολών και στην Καβάλα και όπως το τονίζουμε και
στη σχετική διαβούλευση του σχεδίου νόμου, για να πετύχει, θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί γενναιόδωρα από το Υπ. Οικονομικών.
Το πρόβλημα της υπερφορολόγησης των αγροτών παραμένει και το Υπουργείο
θα προχωρήσει σε ελαφρύνσεις που θα αφορούν τόσο το φόρο εισοδήματος όσο και
τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Αδικίες στην προκήρυξη της δράσης “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ για ορισμένες από τις
επιχειρήσεις του Αγροτοδιατροφικού τομέα. Για το πρόβλημα αυτό ήδη σας
έχει σταλεί σχετικό έγγραφο αίτημα από το Παράρτημά μας (αρ. πρ. 40/21-01-2019).
Επιτάγχυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης των ήδη συμφωνηθέντων
έργων ύδρευσης και άρδευσης στα Τενάγη Φιλίππων. Πρόκειται για 2 έργα
που θα χρηματοδοτηθούν από την πολιτεία και την εταιρεία του Αγωγού ΤΑΡ από
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κοινού, ως αντισταθμιστικά οφέλη για τη διέλευση του αγωγού από την περιοχή. Για
το θέμα αυτό τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και δεν έχει
ακόμα διευκρινιστεί το ύψος και ο τρόπος της οικονομικής συμμετοχής τόσο της
πολιτείας όσο και της εταιρείας του αγωγού ΤΑΡ.
Δημιουργία και διαχείριση Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για
συλλογή του πόρου 6‰ υπέρ Γεωτεχνικών, στα πρότυπα αντίστοιχου πόρου
που διαχειρίζεται το ΤΕΕ για τα μέλη του. Για να θεσμοθετηθεί αυτός ο πόρος
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπ. Οικονομικών. Για το θέμα αυτό έχουμε
καταθέσει αναλυτική πρόταση.
Παράνομες και παράτυπες εισαγωγές Φυτοφαρμάκων, Κτηνιατρικών
Φαρμάκων και Λιπασμάτων, ακόμα και απαγορευμένων σκευασμάτων από
όμορες χώρες (Εξοχή – Ορμένιο - Προμαχώνας, Βουλγαρία - Τουρκία κ.α.) στα
σημεία εισόδου της περιφέρειάς μας. Αυτές εγκυμονούν κίνδυνους για το περιβάλλον,
τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, απώλεια φορολογικών εσόδων, επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία κ.α.. Για την αντιμετώπιση τους απαιτούνται συχνότεροι και
λεπτομερέστεροι έλεγχοι στα σύνορα.
Προστασία της παραγωγής των κτηνοτρόφων μας από τις παράνομες
ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων και βοοειδών από τρίτες χώρες. Και στις δύο
περιπτώσεις θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από το Υπουργείο και την
Περιφέρεια με τις κατά τόπους υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στα σημεία εισόδου. Εδώ
δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τη λήψη μέτρων από μέρους της πολιτείας για τη
διασφάλιση των ελέγχων και των ελεγκτικών οργάνων λόγω προηγούμενης εμπειρίας
και φαινομένων που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν (απειλές, εξυβρίσεις υπαλλήλων
των ΔΑΟΚ κ.λ.π.). Στα μέτρα αυτά θα μπορούσε να περιληφθεί και η παρουσία
αστυνομικών ή και φορολογικών οργάνων κατά τη διενέργεια των ελέγχων από
υπαλλήλους.
Εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων από το Υπουργείο για την κάλυψη
των αναγκών χρηματοδότησης τόσο των αγροτών όσο και των
κτηνοτρόφων στα πλαίσια της υπάρχουσας οικονομικής στενότητας, των
περιορισμών στις χρηματοδοτήσεις από τις Τράπεζες και των γενικότερων
οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν. Ήδη υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης
των καλλιεργητών και των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς μας λόγω περιορισμού της
πιστωτικής πολιτικής των τραπεζών και των εταιριών γεωργικών εφοδίων και
ζωοτροφών. Τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν
πλήρως την πιστωτική πολιτική των τραπεζών και των εταιριών γεωργικών εφοδίων
εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής τους κατάστασης και ιδιαιτέρως μετά την επιβολή
του περιορισμού στις κινήσεις κεφαλαίων που ευτυχώς έχουν λήξει. Ήδη
παρατηρούνται τα πρώτα σημάδια υπολίπανσης των καλλιεργειών που θα έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθούν πηγές
χρηματοδότησης των παραγωγών με κεφάλαια κίνησης.
Αξιοποίηση της γεωθερμίας όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε περιοχές
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει στην κατεύθυνση της
αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας που είναι ευκολότερη για τους αγρότες
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μας. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας όπου υπάρχει θα συμβάλει αποφασιστικά στην
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στην προσέλκυση επενδύσεων (θερμοκήπια κ.α.)
και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πεδιάδα
του Νέστου (Χρυσούπολης και Ξάνθης) που ήδη κάποιοι παραγωγοί πρωιμίζουν με
αυτόν τον τρόπο την καλλιέργεια των σπαραγγιών. Για την καλύτερη αξιοποίηση
της γεωθερμίας προτείνουμε να υπάρχουν προγράμματα επιχορήγησης κι
επιδότησης γεωθερμικών εφαρμογών αποκλειστικά στη γεωργία. Αυτή η
πρότασή μας πηγάζει από το γεγονός ότι η γεωθερμία είναι το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την ανάπτυξη πληθώρας δράσεων με
κυριότερες από αυτές στον πρωτογενή τομέα. Για το θέμα της Γεωθερμίας άλλωστε
έχουμε να σας καταθέσουμε αναλυτικότερες προτάσεις αν το επιθυμείτε.

Μέσω του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής παραγωγής). Επενδύσεις
απαραίτητες που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα
και η οποία θα παραμείνει στον τόπο μας και όχι να φεύγει στα αστικά κέντρα
όπου υπάρχουν ανάλογες μεγάλες μονάδες. Τέτοιες μπορεί να είναι πρότυπα
τυροκομεία (π.χ. από ομάδες κτηνοτρόφων), συσκευαστήρια (από ομάδες
παραγωγών), σφαγεία, αλευρόμυλοι, βιοτεχνίες γάλακτος κ.α., όλα πάντα σε
συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και της ζωικής παραγωγής, ώστε
να εξασφαλιστεί συμβολαιακά η πρώτη ύλη για αυτές τις μονάδες.

Τέλος, αναγκαία είναι η χρηματοδότηση του Υπ. Οικονομικών για το ξεκίνημα ή την
ολοκλήρωση έργων που έχει μεγάλη ανάγκη η οικονομία της περιοχής μας. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ως τέτοια έργα: α) Ανακατασκευή αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας
Νέστου σε κλειστό δίκτυο β) Κατασκευή κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού (π.χ. ο
Ε61 για την Καβάλα - Δράμα) γ) Σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορικού λιμανιού της
Καβάλας κ.α.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης
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