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Θέμα: «Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην κεηξψν Γεσξγηθψλ πκβνχισλ»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο
είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο άξζξν 2 ηνπ Ν. 1474/84. Κηλνχκελνη ζηα πιαίζηα απηά θαη
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε ζηελ άξηηα πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ)

ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε εξσηήκαηα

ζρεηηθά κε ην Μεηξψν Γεσξγηθψλ πκβνχισλ, ησλ νπνίσλ γίλακε απνδέθηεο ηνλ
ηειεπηαίν θαηξφ ηφζν απφ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΑΣ φζν θαη απφ
ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο θαη αθνξνχλ άκεζα ηφζν ηνπο Γεσηερληθνχο φζν θαη ηνπο
αγξφηεο. πγθεθξηκέλα ζέινπκε λα καο απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
1.

Δάλ πθίζηαηαη θαη είλαη ζε ηζρχ ην Μεηξψν Γεσξγηθψλ πκβνχισλ θαη ην Μεηξψν

πλεξγαηψλ Γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ. Σα Μεηξψα απηά έρνπλ ζπζηαζεί κε ηνλ λφκν
3399/2005 θαη νη ιεπηνκέξεηεο φζν θαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζε απηά θαζνξίδνληαη
απφ ηελ ΚΤΑ 303894/2006 θαη απφ επφκελεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
2.

Δάλ θαη εθφζνλ είλαη ζε ηζρχ απηφ ην κεηξψν, ζέινπκε λα καο πιεξνθνξήζεηε πφηε

ζα γίλεη κηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εγγξαθνχλ ζε απηφ θαη άιινη
ελδηαθεξφκελνη Γεσηερληθνί νη νπνίνη πξνθνξηθά καο έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ
ηνπο.
3.

Δάλ νη εγγεγξακκέλνη ζε απηά ηα κεηξψα ππφθεηληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηηο

δεζκεχζεηο ηεο ΚΤΑ 303894/2006, φζνλ αθνξά ηελ κε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηνλ ηνκέα
ηεο εκπνξίαο αγξνεθνδίσλ, ζε αηνκηθέο ή εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο - θαηαζηήκαηα.
Σα εξσηήκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε έγθξηζεο θαη ρνξήγεζεο αδεηψλ
εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ θαη εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ζε

Γεσηερληθνχο θαη κε, πνπ θαίλνληαη εγγεγξακκέλνη ζηα ελ ιφγσ Μεηξψα Γεσξγηθψλ
πκβνχισλ. πλεπψο ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξψνπ ζα πξνθαιεί θάπνην
αζπκβίβαζην αλάκεζα ζηηο δχν (2) απηέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα ζαο παξαθαινχζακε λα καο απαληήζεηε ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ θαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο έθδνζεο ησλ
ζρεηηθψλ αδεηψλ.
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