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ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας & Ποιοτικού
Ελέγχου σε όλη την Πελοπόννησο μέσα από το νέο οργανόγραμμα του Υπ.Α.Α.Τ. και
κίνδυνοι για την διατροφική ασφάλεια και την φήμη των Πελοποννησιακών
προϊόντων και αυτών της Δυτ. Ελλάδας»
ΣΧΕΤ.:
Με αφορμή την παρουσίαση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την περασμένη εβδομάδα, του σχεδίου για το νέο
οργανόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρέπει να
αναφερθεί πως με βάση αυτά που παρουσιάστηκαν φαίνεται ότι δημιουργείται
σοβαρότατο κενό στις κρατικές αναλύσεις υπολειμμάτων χημικών ουσιών σε φυτικά
τρόφιμα καθώς και στους ποιοτικούς ελέγχους σε τρόφιμα που προορίζονται για την
εγχώρια ή διεθνή αγορά. Η παραπάνω αναφορά προκύπτει από την προτεινόμενη
κατάργηση και των δύο Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού
Ελέγχου της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας σε Πάτρα και Ναύπλιο. Την
στιγμή που το βασικό ζητούμενο είναι η εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αριθμού
ελέγχων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλων ουσιών, αλλά και η διασφάλιση
της ποιότητας μέσα από εκτεταμένους ποιοτικούς ελέγχους, το κράτος προτείνει την
διάλυση δομών για τις οποίες λίγα χρόνια πριν δαπάνησε μεγάλα ποσά προκειμένου
να στήσει αξιόπιστα και διαπιστευμένα εργαστήρια και να τα επανδρώσει με
επιστημονικό προσωπικό.
Πιο συγκεκριμένα, για την δομή της Πάτρας πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται για
μια πρωτοπόρο κρατική υπηρεσία με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας
του δημοσίου και με σύγχρονο εξοπλισμό όπου μπορούν να πραγματοποιούνται
αναλύσεις υπολειμμάτων για πάνω από 120 δραστικές ουσίες, ο αριθμός των οποίων
αυξάνεται διαρκώς. Επιπλέον η δομή αυτή πραγματοποιεί πλήθος ποιοτικών ελέγχων

σε δυναμικά αγροτικά προϊόντα όπως κηπευτικά, φράουλα, εσπεριδοειδή, πατάτα,
σύκα, αλλά και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους σε τροπικά φρούτα προέλευσης
Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής (μπανάνα και ανανά) που τελούν υπό τελωνειακό
καθεστώς στο Λιμάνι του Αιγίου διασφαλίζοντας την φήμη των Ελληνικών
προϊόντων στις αγορές αλλά και αποτρέποντας την είσοδο στην Ελληνική αγορά
υποβαθμισμένων προϊόντων τρίτων χωρών. Τα ίδια ισχύουν και για την δομή του
Ναυπλίου όπου και πάλι έχουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του δημοσίου,
με σύγχρονο εξοπλισμό όπου μπορούν να πραγματοποιούνται αναλύσεις
υπολειμμάτων για πάνω από 35 δραστικές ουσίες, ο αριθμός των οποίων πρόκειται να
αυξηθεί. Επιπλέον και η δομή αυτή πραγματοποιεί πλήθος ποιοτικών ελέγχων σε
δυναμικά αγροτικά προϊόντα όπως κρασί (ελέγχεται μεταξύ άλλων η ζώνη ΟΠΑΠ
Νεμέας), λάδι, εσπεριδοειδή, πατάτα, διασφαλίζοντας την φήμη των Ελληνικών
προϊόντων στις αγορές αλλά και αποτρέποντας την είσοδο στην Ελληνική αγορά
υποβαθμισμένων προϊόντων τρίτων χωρών. Και οι δύο δε δομές αποτελούν
συμπαραστάτη του παραγωγού με την έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων
συμβάλλοντας έτσι και αυτές στην έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή γεωργικών
εισροών και την πραγματοποίηση καλλιεργητικών εργασιών. Τέλος τα Π.Κ.Π.Φ. &
Π.Ε. Αχαΐας & Ναυπλίου διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους σε συσκευαστήρια
αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, όπως επίσης και σε καλλιέργειες
οπωροκηπευτικών για πιθανή ανίχνευση εχθρών καραντίνας (μυκητολογικές,
βακτηριολογικές, εντομολογικές, ιολογικές και μη παρασιτικές ασθένειες). Επιπλέον,
με τον πρόσφατο νόμο 4036/2012 του Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Διάθεση γεωργικών
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» οι
παραπάνω υπηρεσίες διενεργούν σε εβδομαδιαία βάση ελέγχους σε καταστήματα
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό τη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων
με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
Το άλλο χαρακτηριστικό που είναι άξιο μνείας είναι ότι από τις τέσσερεις παρόμοιες
δομές που προτείνεται να παραμείνουν, μόνο μια βρίσκεται στην νότια Ελλάδα (στην
περιοχή πρωτεύουσας) ενώ οι υπόλοιπες τρεις καλύπτουν την κεντρική και βόρεια
Ελλάδα με τις δύο να βρίσκονται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων (Θεσσαλονίκη –
Καβάλα). Είναι πράγματι απορίας άξιο με ποιά κριτήρια έγινε η χωροθέτηση αυτή
όταν στην Πελοπόννησο αλλά και στην νότια Ελλάδα εν γένει έχουμε αγροτικές
περιοχές με δυναμικές εξαγώγιμες καλλιέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όλα αυτά δε, γίνονται την ίδια στιγμή που στην περιοχή σημαία του Ελληνικού
ελαιολάδου, στην Μεσσηνία, η πολιτεία δεν έχει ακόμη καταφέρει να λειτουργήσει
το εργαστήριο ελαιολάδου που θα είναι το πιστοποιητικό της ποιότητας του λαδιού
της περιφέρειας.
Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί τις
πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να κάνουν πράξη τις
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για επένδυση στον πρωτογενή τομέα. Μια τέτοια
επένδυση προφανώς δεν επιτυγχάνεται με το κλείσιμο στημένων σύγχρονων δομών
όπως το σύνολο των Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε. της Πελοποννήσου με μια δυναμική φυτική

παραγωγή και με λιμάνια – πύλες εισόδου και διακίνησης - εξαγωγών όπως αυτό της
Πάτρας αλλά και του Ναυπλίου και του Κιάτου.
Με εκτίμηση
Για την Διοικούσα Επιτροπή
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