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ΘΕΜΑ: Απόψεις του Παραρτήματος Αιγαίου σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της
συνταγογράφησης στα πλαίσια του Ν. 4036/2012.
ΣΧΕΤ. Το αρ. πρωτ. 817/5-3-2015 έγγραφο σας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά τη συγκέντρωση συναδέλφων κυρίως
γεωπόνων στη Ρόδο και τη Μυτιλήνη όπου έγινε καταγραφή των απόψεων, σας
παραθέτουμε παρακάτω τις απόψεις μας για το υπάρχουν νομοθετικό πλαίσιο της
συνταγογράφησης σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1. Μεγάλο μέρος των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου λόγω νησιωτικότητας αλλά
και άλλων περιοχών της Ελληνικής υπαίθρου, καλλιεργούν γεωργικά προϊόντα είτε
μόνο για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της οικογένειάς τους είτε
ενισχύοντας το οικογενειακό τους εισόδημα χωρίς να αποτελεί η γεωργική
απασχόληση την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί
λύση για τους ερασιτέχνες παραγωγούς αλλιώς θα έχουμε ανεξέλεγκτα φαινόμενα
εάν παίρνουν τα φυτοφάρμακα από επαγγελματίες χρήστες που όλοι έχουν ένα
φίλο ένα γνωστό, ένα συγγενή.
Προτείνουμε και τα ερασιτεχνικά γεωργικά σκευάσματα να πωλούνται μόνο
παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα που θα δώσει οδηγίες χρήσης για προστασία
και του ίδιου του ερασιτέχνη και του περιβάλλοντος
2. Η εκπαίδευση που προβλέπεται για τους επαγγελματίες χρήστες να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και του στόχου της ορθολογικής χρήσης
των γεωργικών φαρμάκων. Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι τα προγράμματα θα πρέπει
να δίνουν έμφαση στις τεχνικές της βιολογικής γεωργίας ώστε να περιοριστεί η

χρήση γεωργικών φαρμάκων ειδικά σε οικιστικές περιοχές μέσα από τη
διαμόρφωση μίας άλλης γεωργικής πρακτικής και αντίληψης, η οποία είναι εφικτή.
Προτείνουμε να μπορούν να παίρνουν πιστοποιητικό (ψεκαστή) και όποιος άλλος
επιθυμεί εκτός από τους επαγγελματίες χρήστες και βέβαια αφού περάσει τις εξετάσεις .
3. Στο πεδίο της δραστικής ουσίας, ή του σκευάσματος

να είναι πρόσφατα

ενημερωμένη και πλήρη η βάση δεδομένων του Υπουργείου ως προς τις νόμιμες
σε κυκλοφορία ουσίες ανάλογα την καλλιέργεια για να διευκολυνθεί η διαδικασία
αναζήτησης της δραστικής ουσίας ή του σκευάσματος .
Πρόταση, να γίνει προσπάθεια οι πίνακες του ΥΠΑΠΕΝ να γίνουν πιο απλές και
περισσότερο εύχρηστες, για να μην χάνουν πολύ χρόνο να συμπληρωθούν από τους
χρήστες, υπεύθυνους επιστήμονες.
4. Πρόταση, να πιεστούν οι Εταιρείες γεωργικών φαρμάκων να κατασκευάσουν
περισσότερα έτοιμα διαλύματα σε μικροποσότητες (μικροσυσκευασίες), για
ερασιτέχνες χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν σε μικρές εκτάσεις.
5. Ο συνταγογράφος θα πρέπει να έχει έδρα του την ευρύτερη περιοχή της γεωργικής
εκμετάλλευσης του επαγγελματία χρήστη, αφενός γιατί η συνταγή συνδέεται με
επιτόπια επίσκεψη και αφετέρου για να αποφευχθούν φαινόμενα «πλαστής»
συνταγογράφησης του υπεύθυνου επιστήμονα. Ταυτόχρονα επιταχύνεται η
διαδικασία συνταγογράφησης με την αυτόματη εγγραφή της Περιφερειακής
Ενότητας της έδρας του συνταγογράφου.
6. Πρόταση, να μπορούν να συνταγογραφούν οι γεωπόνοι δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι
φυσικά το επιθυμούν και έχουν την ικανότητα.
7. Προβολή –προώθηση με δράσεις των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου της
μη ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων σε συνδυασμό με τα οφέλη της βιολογικής
γεωργίας σε έδαφος, περιβάλλον, υγεία τόσο στην τυπική εκπαίδευση
(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) όσο και στη μη τυπική όπως στα
κέντρα δια βίου μάθησης.
Πρόταση να εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης από τα Κέντρα ∆ια βίου
μάθησης των ∆ήμων για αστικούς λαχανόκηπους στις πρακτικές της βιολογικής
γεωργίας ώστε να μειωθεί η χρήση γεωργικών φαρμάκων σε οικιστικές περιοχές
(ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν περιορισμοί εντός οικισμών σύμφωνα με την ΚΥΑ
8197/90920/13).
8. Επειδή η διαδικασία της συνταγογράφησης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις,
εμπειρία, επιτόπια επίσκεψη και ταυτόχρονα αποτελεί ανάληψη σημαντικής

ευθύνης, πιστεύουμε ότι πρέπει να οριστεί αμοιβή για τον υπεύθυνο επιστήμονα.
Πρόταση , να προβλέπεται υποχρεωτικά αμοιβή για τον συνταγογράφο για την
έκδοση κάθε συνταγής, με ύψος αμοιβής ανάλογα με τον αριθμό των καλλιεργειών
της συνταγής.
9. Επειδή υπάρχουν όλα τα προαναφερθέντα ερωτήματα και απορίες που χρειάζονται
διευκρινήσεις και υπεύθυνη ενημέρωση των συναδέλφων γεωπόνων .
Πρόταση για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής
του μέτρου της συνταγογράφησης (π.χ. 4 μήνες) ώστε να δοθεί ο απαραίτητος
χρόνος συντονισμού και αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων.
10. Τέλος θεωρούμε ότι η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ο έλεγχος
του παραεμπορίου γεωργικών φαρμάκων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν
υπάρξουν συστηματικοί έλεγχοι από το Υπουργείο.

Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή
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