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Αθήνα 6-11-2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για επίθεση σε Γεωπόνους Ελεγκτές του Υπ.Α.ΑΤ.»
Είναι γνωστό ότι ο ελεγκτικός ρόλος των Γεωπόνων είναι πολλαπλός
αφού αποσκοπεί στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, την ποιότητα των
αγροτικών προϊόντων και την υγεία του φυτικού κεφαλαίου, την ορθολογική
χρήση φυτοπροταστευτικών προϊόντων και διεξάγεται κάτω από αντίξοες
συνθήκες. Η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων αποδεικνύεται περίτρανα
αφ’ ενός από ότι δεν έχουμε διατροφικές κρίσεις στην χώρα μας και αφ’ ετέρου
ότι τα ελληνικά τρόφιμα έχουν κατακτήσει παγκοσμίως φήμη ως ποιοτικά και
ασφαλή τρόφιμα.
Όπως
όμως
αποδεικνύεται
αυτό
ενοχλεί
κάποιους
που
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο με μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση
του κέρδους τους αδιαφορώντας αν οι πρακτικές που εφαρμόζουν είναι ολέθριες
για την ελληνική γεωργία. Δυσανασχετούν αυτοί που αρνούνται να εφαρμόσουν
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δημιουργώντας μεταξύ των άλλων και αθέμιτο
ανταγωνισμό ως προς ομοειδείς επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να
δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Είναι αυτοί που
θεωρούν τους πελάτες τους στο εξωτερικό ως «μιας χρήσης» αδιαφορώντας για
την ποιότητα ή ασφάλεια των προϊόντων που διακινούν με αποτέλεσμα τη
δυσφήμιση των ελληνικών προϊόντων. Είναι όμως τραγικό να καταφεύγουν σε
τέτοιες πρακτικές και συνεταιρισμοί που υποτίθεται ότι προασπίζουν πρωτίστως
τα συμφέροντα των παραγωγών αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι ενεργούν για
την προάσπιση προσωπικών και μόνο συμφερόντων.
Οι απειλές, η προσπάθεια τρομοκράτησης και η λασπολογία κατά
συναδέλφων Γεωπόνων δεν είναι σημερινό φαινόμενο, απλά το τελευταίο
διάστημα έχουν αυξηθεί ανησυχητικά τέτοια περιστατικά και αποσκοπούν να
σταματήσει η δραστηριότητα του ελεγκτικού μηχανισμού του Υπ.Α.Α.Τ.,
προκειμένου κάποιοι να καταστρατηγούν ανενόχλητοι τη σχετική νομοθεσία.
Δυστυχώς σε τέτοιες πρακτικές κλείνουν το μάτι και αυτοδιοίκητοί
παραγοντίσκοι με νοοτροπία επαρχιώτη πολιτευτή του 19 αιώνα, που
αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση μικροπολιτικών

συμφερόντων. Αυτοδιοικητικοί παράγοντες που θεωρούν ότι στην περιοχή
τους μπορεί να εφαρμόζουν ανεξέλεγκτα το δόγμα «L’ etat, c’ est moi»!!!!
Μετά τις απειλές, εκφοβισμούς που έχουν δεχθεί οι συνάδελφοι Γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ & ΠΕ) Ηρακλείου κατά τον έλεγχο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ακολούθησε σειρά απειλών και υβριστικών
επιθέσεων κατά συναδέλφων του ΠΚΠΦΠ & ΠΕ Θεσ/νικης και κυρίως του
ΠΚΠΦΠ & ΠΕ Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια εκτάκτων ελέγχων που γίνονται
αυτή την περίοδο.
Για να επιτεθούν μάλιστα κατά των συναδέλφων του ΠΚΠΦΠ & ΠΕ
Ιωαννίνων επιστρατεύτηκαν και τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής Ηπείρου
που δημοσίευσαν ανακριβή και παραπλανητικά δημοσιεύματα που ουδεμία
σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Στους υπεύθυνους των συγκεκριμένων
μέσων ενημέρωσης θέτουμε τα εξής ερώτημα και αναμένουμε άμεσα απάντηση:
1. Από πότε η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αποτελεί
γραφειοκρατία;
2. Γνωρίζουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τις εξαγωγές δεν είναι δεν
είναι οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι αλλά η αποστολή στις αγορές του
εξωτερικού προϊόντων που δεν πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις
ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων;
3. Ποια στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους και αφήνουν σαφής
υπαινιγμούς για την ακεραιότητα του ελεγκτικού μηχανισμού;
Όλα τα παραπάνω αποτελούν καλύτερη απόδειξη για τη σημασία
έχουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. για τη στήριξη
παραγωγών αλλά και την ανάγκη επιστροφής των ΔΑΟΚ στο Υπ.Α.Α.Τ.,
είναι πάγια θέση της ΠΟΓΕΔΥ, προκειμένου αυτές να μη δέχονται πιέσεις
«τοπικούς παράγοντες».
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Η ΠΟΓΕΔΥ κάνει γνωστό προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τους συναδέλφους
Γεωτεχνικούς που ασκούν με το καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά τους κάτω
από αντίξοες συνθήκες και είναι σε συνεργασία με τους Νομικούς της
Συμβούλους προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να πετύχει αυτό.
Τέλος καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να πάρει δημόσια θέση
και να στηρίξει τον Ελεγκτικό μηχανισμό καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον
του.
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