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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εθνικού σχεδίου δράσης για την ορθολογική χρήση
γεωργικών φαρμάκων»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2850/32992/16-3-2016 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ.

Με το ανωτέρω σχετικό διαπιστώνουμε ότι επιτέλους η πολιτεία προσπαθεί να
συμμαζέψει μια κατάσταση η οποία έχει έγκαιρα επισημανθεί από το Παράρτημά μας
με το από 14/10/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 966 έγγραφό μας. Παρά το
γεγονός ότι το όλο σύστημα προβλέπεται να ελέγχεται κεντρικά από τους φορείς που
διοργανώνουν την εξεταστική διαδικασία απουσιάζουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Προτείνεται στην διαδικασία
επιτήρησης να είναι παρών και γεωπόνος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε
νομού. Επίσης ο αναφερόμενος στο άρθρο 13, παρ. 2 «υπεύθυνος» της ΔΑΟΚ που
παρευρίσκεται ως επιτηρητής πρέπει απαραίτητα να είναι γεωπόνος.
Όσον αφορά στην πρόβλεψη του άρθρου 13, παρ. 3(α-β) για την έκδοση προσωρινού
πιστοποιητικού γνώσεων στους εγγεγραμμένους στο Μ.Α.Α.Ε. ως επαγγελματίες
αγρότες, κάτι τέτοιο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστήσει εξ’ αρχής άκυρη την
όλη διαδικασία. Είναι σαν η πολιτεία να θεσπίζει την άδεια οδήγησης αλλά ένα χρόνο
πριν την λήψη της να τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος οδηγός μπορεί να οδηγεί.
Προφανώς με τον τρόπο αυτό απογυμνώνεται η όλη διαδικασία ως ένα καθαρά
εισπρακτικό μέτρο, αφού η πολιτεία αναγνωρίζει ότι κάποιος έχει τις γνώσεις για να
προστατεύσει ανθρώπους, περιβάλλον και φυτικό κεφάλαιο πριν αυτό πιστοποιηθεί
επίσημα. Η πρόβλεψη αυτή κατά την άποψή μας θα πρέπει να απαληφθεί.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε και στο θέμα της υποχρεωτικότητας
προηγούμενης κατάρτισης των εξεταζομένων, κατάρτισης όχι πολλών ωρών και όχι
μεγάλου κόστους. Προφανώς και εθελοτυφλούμε αν θεωρήσουμε ότι το σύνολο του
αγροτικού πληθυσμού της χώρας κατέχει τις απαιτούμενες στοιχειώδεις γνώσεις, η
απόκτηση των οποίων απαιτεί όμως ενασχόληση και μετάδοση από κατάλληλους
εκπαιδευτές γεωπόνους. Το στήσιμο μιας στείρας εξεταστικής διαδικασίας μέσα από
την παπαγαλία ενός αριθμού ερωτήσεων προφανώς και δεν έχει να δώσει πολλά στον
Έλληνα αγρότη αν αυτό δεν συνοδεύεται με την διάδραση και την μεταφορά
συνολικής πληροφορίας που συνοδεύει μια εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια
αυτά, η απογύμνωση της χορήγησης ενός πιστοποιητικού γνώσεων από προηγούμενη
εκπαίδευση αλλά και η χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού μας κάνει να
πιστεύουμε ότι πιθανόν να θεωρηθούν δικαιωμένοι όσοι θεωρούν ότι η όλη
διαδικασία έχει εκπέσει σε ένα καθαρά εισπρακτικό μέτρο, μακριά από την αρχική
στόχευση του Υπουργείου.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε το προηγούμενο από μέσα Οκτωβρίου 2015 έγγραφό
μας.
Συνημμένα
Το υπ’ αριθμό πρωτ. 966/14-10-2015 έγγραφό μας
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