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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική εκδήλωση για τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης
αερομεταφοράς
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ενημερωτικές –εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που
διοργανώθηκαν από το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία
με την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ .Η απογευματινή εκδήλωση που έγινε στη Νίκαια
,έδρα του ∆ήμου Κιλελέρ στα σιλο-σιτοκαθαριστήρια του Α.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ,ξεκίνησε με
χαιρετισμό του προέδρου της ∆.Ε. κ. Ιωάννη Γεωργιάδη, ο οποίος ευχαρίστησε το
κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. με επικεφαλής την Προϊσταμένη της ∆/νσης Προστασίας
Φυτών,Τμ. Ελέγχου & Εγκρίσεως Κυκλοφορίας Γεωργικών Φαρμάκων κα Τσιάμπα
,τονίζοντας ότι με την παρουσία τους επισημοποιούν και δίνουν βαρύτητα τόσο στην
προστασία του περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο θέμα των ακροφυσίων χαμηλής
αερομεταφοράς ,όσο και γενικότερα στην προστασία της πρωτογενούς παραγωγής,
καθώς η παρουσία τους δεν είναι τυπική αλλά έρχεται να καταγράψει την υφιστάμενη
κατάσταση ,ούτως ώστε να την λαμβάνει υπόψη κατά την πρόταση νέων μέτρων
προστασίας τόσο των χρηστών του περιβάλλοντος και των καταναλωτών στο
μέλλον.
Έγινε αναφορά στο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών κενών
συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προιόντων που εφαρμόζεται στο ∆ήμο Κιλελέρ,
μοιράστηκαν έντυπα φυλλάδια οδηγιών για το πρόγραμμα και σακούλες συλλογής
των κενών συσκευασιών και ανακοινώθηκανοι ημέρες συλλογής των κενών ανά
δημοτικό διαμέρισμα του ∆ήμου Κιλελέρ.

Ακολούθησε χαιρετισμός τόσο της προισταμένης καςΤσιάμπα Γεωργίας για το θέμα
και του κ. Κώστα Μαρτάκη - γεωπόνου, εκπροσώπου του ΥΠΑΑΤ στις αντίστοιχες
Ευρωπαικές Επιτροπές, οι οποίοι ευχαρίστησαν τους οργανωτές για την πρόσκληση
και τους αγρότες για τη συμμετοχή τους. Τόνισαν τη σημασία που έχει η εφαρμογή
των νέων τύπου ακροφυσίων στην πράξη ώστε να αποτελέσει επιχείρημα για την

υπηρεσία σε μελλοντικές αποφάσεις. Στη συνέχεια ο γεωπόνος τεχνικός της
ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ κ. Κων. ∆ίμιζας, ανέφερε τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας
και την υποχρέωση που θα ακολουθήσει για μια σειρά νέων σκευασμάτων στην
ετικέτα των οποίων θα αναγράφεται η υποχρεωτική χρήση των νέων μπέκ. Αλλά και
στη σημασία και στην αξία που έχει ο σωστός ψεκασμός στην αντιμετώπιση του
εχθρού – ασθένειας για την προστασία της παραγωγής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη ρύθμιση και επίδειξη στην πράξη σε ψεκαστικά
μηχανήματα που έφεραν τα συμβατικά και τα νέου τύπου ακροφύσια. Το έντονο
ενδιαφέρον των παραγωγών φάνηκε από τις ερωτήσεις και από τα «πηγαδάκια»
γύρω από τους τεχνικούς που διαλύθηκαν με τη δύση του ηλίου.
Στην εκδήλωση, πέραν των οργανωτών, παρευρέθησαν, το κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ ,ο
προιστάμενος του Τμ.Φυτοπροστασίας της ∆ΑΟΚ ΠΕ Λάρισας κ. ∆ημ. Σταυρίδης ,ο
∆ήμαρχος Κιλελέρ κ. Ρίζος Κομήτσας, ο πρόεδρος ΑΣ Νίκαιας κ. Αντ. Ρετζιάς ,ιδιώτες
γεωπόνοι και πλήθος αγροτών.
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