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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσκεψη µε θέµα το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις
επιθεωρήσεις των ψεκαστικών µέσων
Σύσκεψη µε θέµα το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) για τις
Επιθεωρήσεις
του
Εξοπλισµού
Εφαρµογής
Γεωργικών
Φαρµάκων,
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, µε πρωτοβουλία του Παραρτήµατος
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η συζήτηση που αναπτύχθηκε ήταν εποικοδοµητική, αφού συµµετείχαν στελέχη
υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα αλλά και του ιδιωτικού τοµέα
µε εµπειρία στα θέµατα εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων. Συγκεκριµένα στη
σύσκεψη συµµετείχαν η κ. Θάλεια Αναστασάκη ως εκπρόσωπος του Υπ.Α.Α.Τ/
∆/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισµού/ Τµήµα
Εκµηχάνισης & Εξηλεκτρισµού Γεωργίας, οι κ.κ. Μαρία Κωνσταντοπούλου,
Στέλιος Μάργαρης, Αναστάσιος Μενεσλής και Κωνσταντία Ντούλα ως
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής/ ∆/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής
Πολιτικής/Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων, ο κ. Ηρακλής Μπουµπουράκας ως
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής/∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιώς/Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, ο κ.
Γεώργιος Κλάδης ως εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γεωργικών
Μηχανών και Κατασκευών, ο κ. ∆ιαµαντής Χαράλαµπος Πρόεδρος του Συλλόγου
Επαγγελµατιών Γεωπόνων των νοµών Εύβοιας & Βοιωτίας, ο κ. Κων/νος
Μπλουκίδης Πρόεδρος της Πενταµελούς Επιτροπής Γεωπόνων του Παρ/τος, η κ.
Γεωργία Κόττα υπάλληλος του Παρ/τος, ο κ. Σταύρος Κρέπαπας µέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Παρ/τος και ο κ. Σταύρος Ζαννόπουλος Πρόεδρος της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Παρ/τος.
Στη σύσκεψη τονίστηκε η σηµασία της καλής ποιότητας και λειτουργίας των
ψεκαστικών µέσων για τη δηµόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη
σωστή και αποτελεσµατική εφαρµογή των γεωργικών φαρµάκων, την ποιότητα των
αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
∆ιαπιστώθηκε ωστόσο µειωµένη προσέλευση των αγροτών για τη δήλωση των
ψεκαστικών τους (στην Αττική έχουν δηλωθεί µόνο 750 ψεκαστικά), αλλά και
διοικητικά κενά και έλλειµµα συνεργασίας στην ηλεκτρονική καταγραφή του
γεωργικού εξοπλισµού.
Από την αναλυτική κατά άρθρο συζήτηση του σχεδίου της Υπουργικής
Απόφασης που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε η ανάγκη προσθηκών, ενώ
αναζητήθηκαν τρόποι που θα εξασφαλίσουν την εφαρµογή της, ιδιαίτερα από τους
αγρότες. Στην κατεύθυνση αυτή κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντική η ενηµέρωση των
αγροτών, αλλά και η συνεισφορά όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των
συναδέλφων γεωτεχνικών που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα και του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου.
Τα αποτελέσµατα της σύσκεψης θα αξιοποιηθούν από την ∆ιοικούσα Επιτροπή
του Παρ/τος για τη διαµόρφωση των τελικών προτάσεών της επί του σχεδίου της ΥΑ.
Από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς

