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1. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Τμήμα Μελετών
& Τεκμηρίωσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπ.Α.Α.Τ. /
Υπουργό κ. Α. Τσαυτάρη
2. Υπ.Α.Α.Τ. / Αν. Υπουργό κ. Μ.
Χαρακόπουλο

ΘΕΜΑ: «Απόψεις επί του νομοσχεδίου του Υπ.Α.Α.Τ. για τα διοικητικά μέτρα και
κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και λοιπές διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ.»
ΣΧΕΤ.:
1. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2106/2013 έγγραφό σας
2. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 491/19-6-2013 έγγραφό μας
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αλλά και συναντήσεων με γεωπονικούς φορείς οι
οποίες διοργανώθηκαν στο μεσοδιάστημα στην Τρίπολη και στην Πάτρα, σας
αποστέλλουμε επιπλέον παρατηρήσεις σχετικά με την 5η παράγραφο του άρθρου 53
του υπό εξέταση πολυνομοσχεδίου η οποία αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης. Οι παρατηρήσεις αυτές συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος της 22-7-2013:
1. Η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής παρουσίας του
γεωπόνου στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα είναι βασικό
ζητούμενο από την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου των γεωπόνων. Για
τον λόγο αυτό ζητείται η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής υπογραφής π.χ. με
την συνταγογράφηση, στο σύνολο των γεωργικών εισροών όπως είναι τα
φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα κα το πολλαπλασιαστικό υλικό
2. Με τις διαμορφωμένες συνθήκες στον τομέα της φυτοπροστασίας είναι
εξαιρετικά επίφοβη η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου ανάμεσα στον
συνταγογράφο και τον διανομέα γεωργικών φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό θα
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πρέπει να απαλειφθεί η προβλεπόμενη στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου
θέσπιση σχετικού ασυμβιβάστου
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική καταγραφή των γεωργικών φαρμάκων εκ
μέρους των γεωπόνων – διανομέων, η οποία έχει θεσπιστεί με τον Ν. 4036, θα
πρέπει να δοθεί χρονική παράταση στην ημερομηνία έναρξης προκειμένου να
προετοιμαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα πρέπει να συμπληρώνεται.
Επιπλέον και με την ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα πρέπει να προβλεφθεί
εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία θα εντοπιστούν οι πιθανές
δυσλειτουργίες ώστε να μην αντιμετωπίσουν οι γεωπόνοι διανομείς
προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις για τις οποίες ουσιαστικά δεν θα είναι
υπεύθυνοι αλλά και για να υπάρξει περίοδος προσαρμογής
Η διακίνηση παράνομων φυτοφαρμάκων αποτελεί γεγονός και φαίνεται ότι
είναι δύσκολο το κομμάτι του ελέγχου. Η διακίνηση αυτή μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα στον καταναλωτή, στο περιβάλλον, στο φυτικό
κεφάλαιο αλλά και στην πλειοψηφία των συναδέλφων γεωπόνων από αθέμιτο
ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό καλείται η Διοίκηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να
ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να της
αποστέλλονται τα στοιχεία των λίγων αυτών συναδέλφων που εμπλέκονται με
την διακίνηση παράνομων φυτοφαρμάκων προκειμένου να υπάρχει και
πειθαρχική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών στα μέλη αυτά του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
που εκθέτουν τον κλάδο
Θα πρέπει σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας να προχωρήσει η οργάνωση του συστήματος συλλογής και
διαχείρισης των ληγμένων φυτοφαρμάκων. Αυτή την στιγμή κανένας φορέας
δεν πραγματοποιεί την εργασία αυτή σε εθνικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά θα
πρέπει να περιοριστεί νομοθετικά ο χρόνος από την παραγωγή έως την
διάθεση των φυτοφαρμάκων από μεριάς εταιρειών ώστε να υπάρχει
περισσότερος χρόνος για την διάθεσή τους από μεριάς φυτοφαρμακείων
Παράλληλα με την διαδικασία έγκρισης του πολυνομοσχεδίου θα πρέπει να
συσταθούν ομάδες εργασίας, με την συμμετοχή και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την
σύνταξη των εφαρμοστικών Προεδρικών Διαταγμάτων, ειδικά στο κομμάτι
της συνταγογράφησης. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να εξετάσουν σημαντικά
ζητήματα όπως αυτό του ερασιτέχνη χρήστη, των καλλιεργειών μικρής
κλίμακας που στερούνται εγκρίσεων κ.α.
Στα πλαίσια των Προεδρικών Διαταγμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω θα
πρέπει να εξεταστεί η θεσμοθέτηση του γεωγραφικού περιορισμού στην
παροχή υπηρεσιών συνταγογράφησης. Ο γεωγραφικός περιορισμός
αποσκοπεί στο να διαφυλάξει το επιστημονικό κύρος της παρεχόμενης
υπηρεσίας αλλά και να αποτρέψει πιθανές συνθήκες δημιουργίας αθέμιτου
ανταγωνισμού. Το γεωγραφικό εύρος για την παροχή των υπηρεσιών
προφανώς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαλόγου. Στα ίδια
πλαίσια θα πρέπει να εξεταστεί και η αναγκαιότητα περιοδικής
επικαιροποίησης της επάρκειας συνταγογράφησης σε χρονικά διαστήματα όχι
μικρότερα της πενταετίας και με σκοπό την τροφοδότηση των ασχολουμένων
με την συνταγογράφηση με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα

8. Τέλος και εν όψει της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρέπει να
εξεταστεί το ενδεχόμενο διασύνδεσης αυτής με το σύστημα παρακολούθησης
αγροτεμαχίων προκειμένου να εισάγονται απευθείας στοιχεία αλλά και να
μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για κάθε ένα αγροτεμάχιο που θα αφορά
η ηλεκτρονική καταγραφή ή η συνταγογράφηση.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Β. Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος

