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Τπόκλεκα απόςεσλ γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε ηεο επηηξνπήο ζπληαγνγξάθεζεο
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Σν Γ.. ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ζηελ 5ε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 23-3-2015 απνθάζηζε ηελ ζχζηαζε ηεο
αλσηέξσ επηηξνπήο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ,
αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαγνγξάθεζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ. Ζ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο πξνέθπςε κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Έηζη κεηά απφ 2 ζπλεδξηάζεηο δηα δψζεο θαη
αληαιιαγέο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πξνρψξεζε ζε κηα ζπγθέληξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ
Παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. θαζψο θαη άιισλ Γεσηερληθψλ θνξέσλ, ζπιιφγσλ θαη
νκνζπνλδηψλ θαη ζαο παξνπζηάδεη παξαθάησ νινθιεξσκέλα ηηο απφςεηο ηεο.
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζέζπηζεο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ είλαη ε
εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ν έιεγρνο ηεο
αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κε
ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ κε ρακειή εηζξνή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο ζα δώζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα Διιεληθά πξντόληα ζην
Δμσηεξηθό

ζηα

πιαίζηα

ηεο

νινθιεξσκέλεο

δηαρείξηζεο,

αθνύ

ε

ζπληαγνγξάθεζε ζα έξζεη λα επηβεβαηώζεη ηελ εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηαπηόρξνλα ζα δεκηνπξγήζεη έλα
ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο απηήο.
Κε ην άξζξν 44, παξ. 4 ηνπ λ.4235/2014 ζεζπίζηεθε ε απαίηεζε ζπληαγνγξάθεζεο
ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εκπνξία ηνπο απφ θαηαζηήκαηα
ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
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H πιεηνςεθία ηνπ Γεσπνληθνχ θφζκνπ ραηξέηηζε ηελ ζέζπηζε ηεο ειεθηξνληθήο
ζπληαγνγξάθεζεο, ελφο πάγηνπ αηηήκαηνο ηνπ θιάδνπ, θαη παξάιιεια εμέθξαζε ηελ
θάζεηε θαη έληνλε δηαθσλία ηνπ ζηελ επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα λα απαγνξεπζεί ε άδεηα
ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο δηαλνκείο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ε νπνία κάιηζηα νδήγεζε
ηoλ ρψξν καο ζε έλα (επηπρψο κηθξφ ρξνληθά) θχθιν εζσζηξέθεηαο θαη άγνλσλ
αληηπαξαζέζεσλ.
Ζ πξνζπάζεηα γηα χπαξμε αζπκβηβάζηνπ κεηαμχ ζπληαγνγξάθνπ θαη θαηαζηεκάησλ
ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηεξνχληαλ ζηνηρεηψδνπο βάζεο αηηηνιφγεζεο θαη
επηρεηξεκαηνινγίαο θη επηπξφζζεηα γελλνχζε πνιιά εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε ηνπο
ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ ππήξραλ πίζσ απφ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.
Σειηθά, επηθξάηεζε ε ινγηθή θαη κπνξνχλ πιένλ κε ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ
πξνυπνζέζεσλ λα ζπληαγνγξαθνχλ φινη νη ζπλάδειθνη.
ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ
Γηα φια απηά ηα ζέκαηα πνπ ζα ζαο αλαθέξνπκε παξαθάησ θαη άιια πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία θαη θαηά ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηέπεηηα, ζα
πξέπεη λα εθδνζνχλ απφ ην Τπνπξγείν ζεηξά εγθπθιίσλ πνπ ζα δηεπθξηλίδνπλ φιεο απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο.
Σα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο
κπνξνχκε λα ηα δηαρσξίζνπκε ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ ηα Γηνηθεηηθά θαη
Ννκηθά δεηήκαηα θαη ηα Σερληθά θαη Γηαδηθαζηηθά Εεηήκαηα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο.
Ο δηαρσξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηνο παξφια απηά ζα πξνζπαζήζνπκε
παξαθάησ λα αλαιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα ην κέηξν ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ.
1. Γηνηθεηηθά θαη Ννκηθά Εεηήκαηα ηεο πληαγνγξάθεζεο
Πξηλ ζαο αλαιχζνπκε απηά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπληαγνγξάθεζε πηζηεχνπκε
φηη ζα πξέπεη λα δεηεζεί παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνρξεσηηθήο
εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ πνπ είλαη ε 28-8-2015, έηζη ψζηε λα δνζεί πεξηζζφηεξνο
ρξφλνο γηα λα εμνηθεησζνχλ νη ζπλάδειθνη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο,
ππνβάιινληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Σαπηφρξνλα ζα δνζεί θαη ν
απαξαίηεηνο ρξφλνο (θαη φρη ελ κέζσ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ) ψζηε νη εηαηξείεο software λα
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πξνιάβνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ ζπληαγνγξάθεζεο, θπξίσο σο
επέθηαζε

ησλ

ινγηζηηθψλ

παθέησλ

έθδνζεο

θνξνινγηθψλ

παξαζηαηηθψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα πψιεζεο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, ηδηαίηεξα
κάιηζηα κε ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθή αζθπμίαο πνπ ππάξρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Ζ
παξάηαζε απηή ρξνληθά ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ νξηζηηθή εθαξκνγή ηνπ
κέηξνπ ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηώλ ρξεζηώλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε
γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ηδηαίηεξα αλ παξαηαζεί θαη απηή πέξαλ ηεο 26εο
Ννεκβξίνπ 2015, δηόηη δελ λνείηαη ε ππνρξεσηηθή έθδνζε ζπληαγώλ ζε κε
πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. Άπνςε καο είλαη λα δνζεί κηα εχινγε παξάηαζε θαη ζηελ
δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ γηα ηνπο
αγξφηεο, θαζψο έρνπλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθέο εθηξνπέο ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο
πηζηνπνίεζεο ιφγσ ηνπ βεβηαζκέλνπ ηεο εθαξκνγήο, βιέπε 1.3 (ππελζπκίδνπκε φηη ν
αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ 33% ησλ ςεθαζηψλ
εληφο ηνπ 2015).
Σα Δπηπξφζζεηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ θαηαιιήισο είλαη
ηα παξαθάησ:
1.1.

Δπαγγεικαηίαο ρξήζηεο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ πξέπεη λα λνείηαη
απηφο πνπ παξάγεη πξντφληα γηα πψιεζε ζηελ αγνξά θαη ππνβάιεη Γήισζε
Θαιιηέξγεηαο (ΟΓΔ) ππνρξεσηηθά.

1.2.

Δξαζηηέρλεο ρξήζηεο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ πξέπεη λα ζεσξείηαη
απηφο πνπ ηα παξαγφκελα πξντφληα ηνπ πξννξίδνληαη κφλν γηα ηδηνθαηαλάισζε
θαη Δμ απηνχ ην γεγνλφηνο ζπλεπάγεηαη φηη ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηνπ ζα είλαη
πνιχ κηθξή.

Δθ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αγξνηηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο
καο έηζη ψζηε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα απνθηήζεη ηρλειαζηκφηεηα θαη ηα πξντφληα
πξνζηηζέκελε αμία, ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ε ζπληαγνγξάθεζε κε ηελ Αίηεζε Δληαίαο
Δλίζρπζεο (ΟΓΔ) ή ηελ Γήισζε Θαιιηέξγεηαο. Κφλν ηφηε ζα έρνπκε επηηχρεη ηνλ ζθνπφ
καο θαη ζα έρνπκε νηθνδνκήζεη έλα ζχζηεκα πξφηππν γηα φιε ηελ Δπξψπε.
1.3.

Αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζε ρξεζηώλ. Ιφγσ ηεο κέρξη ηψξα
εκπεηξίαο καο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηψλ
ρξεζηψλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ηνλίδνπκε ηδηαηηέξσο φηη ζα
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία θαη αδηαβιεηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
πηζηνπνίεζεο ησλ αγξνηώλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ
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θαξκάθσλ.

Γηφηη,

ηνλ

ηειεπηαίν

θαηξφ

παξνπζηάζηεθαλ

θαηλφκελα

θαηαζηξαηήγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απφ νξηζκέλα ΘΔΘ θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα
εληαζνχλ νη έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
εμεηάζεσλ φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα
πινπνηεζνχλ φια ηα πξναπαηηνχκελα θαη πξνβιεπφκελα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή
ηεο θαηάξηηζεο φπσο νξίδνληαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο (ππ. αξηζκ. απφθαζε
8197/90920 ΦΔΘ Σεχρνο Β’ 1883/1-8-2013 φπνπ ζην Θεθάιαην Η θαζνξίδνληαη φιεο
νη ιεπηνκέξεηεο) ψζηε λα ζσξαθηζηεί ε δηαδηθαζία θαη λα είλαη αδηάβιεηε.
Πηζηεχνπκε φηη κφλν ηεξψληαο ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο,
πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ησλ Γεσπφλσλ εθπαηδεπηψλ, ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ
εθπαηδεπηψλ Γεσπφλσλ, ηε ηήξεζε ησλ απαξαηηήησλ 24 σξψλ θαηάξηηζεο ησλ
αγξνηώλ ή νπνία πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή θαη ησλ
άιισλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ ζα κπνξέζεη λα ζσξαθηζηεί απηή ε
δηαδηθαζία απηή πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ζπληαγνγξάθεζε.
1.4.

πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή (ΔΑ). Γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 4036/2012 θαη 4235/2014 θαη φισλ
ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο
θ.α.) ζα κπνξνχζε ε πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή (ΔΑ) ιφγσ ηεο ππεξθφξησζεο
ηεο κε αληηθείκελα λα απνθεληξψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηθαηνδνζίεο ηεο. Σν
Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα δηεπζεηήζεη θαη απηφ ην δήηεκα.

1.5.

Δξαζηηερληθή

ρξήζε.

Ζ

ζπληαγνγξάθεζε

αθνξά

ηα

ζθεπάζκαηα

πνπ

απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ρξήζηεο. Δπεηδή φκσο ζηελ αγνξά ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ππάξρνπλ είλαη απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη
ειάρηζηα ζθεπάζκαηα ππάξρνπλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εξαζηηέρλεο, ζα ππάξμεη
πξόβιεκα γηα ηνπο εξαζηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα πξνκεζεπηνύλ θάπνηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα γηα ηδία ρξήζε (αθνχ δελ ζα έρνπλ θαη
πηζηνπνηεηηθφ νξζνινγηθήο ρξήζεο) ζηνλ θήπν ηνπο. Κε ιίγα ιφγηα θαηαξγνχκε
εκκέζσο ηελ νηθηαθή ιαραλνθνκία θαη δελδξνθνκία πνπ θαηά θφξνλ ππάξρεη ζηηο
εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ζηηο
αζηηθέο πεξηνρέο κε ηνπο θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο. Δπηπιένλ γηα ηέηνηνπο είδνπο
ιηαληθέο κηθξναγνξαπσιεζίεο (αθφκα θαη αλ γίλνπλ εθηθηέο) ν ππεχζπλνο Γεσπφλνο
ζα επσκηζηεί έλα δπζαλάινγν γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηεο
νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο. πλεπψο, ζα πξέπεη ην Τπνπξγείν λα δηεπθνιύλεη ηηο
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εηαηξείεο λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά πνιύ πεξηζζόηεξα εξαζηηερληθά
ζθεπάζκαηα (απηή ηελ ζηηγκή απαηηείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ε ίδηα δηαδηθαζία
έγθξηζεο κε ηα επαγγεικαηηθά, γεγνλφο πνπ απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηηο εηαηξείεο)
πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζε κηθξέο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαη ζα
πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πξντόλησλ γηα ηδηνθαηαλάισζε. Οη
πεξηνξηζκνί απηνί θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζθεπάζκαηνο σο ζπληαγνγξαθνχκελνπ
ή φρη, ζα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ
πξντφληνο θαη απηά ηα ζθεπάζκαηα ζα έρνπλ ζήκαλζε αλ ζπληαγνγξαθνχληαη ή
φρη.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί φκσο ε αζθάιεηα ηνπ εξαζηηέρλε ρξήζηε, ηνπ ηδηνθαηαλαισηή θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη θαη ε πώιεζε ησλ εξαζηηερληθώλ ζθεπαζκάησλ λα
γίλεηαη παξνπζία ηνπ ππεύζπλνπ επηζηήκνλα Γεσπόλνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα
γίλεηαη ππό ηηο νδεγίεο ηνπ. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο ησλ εξαζηηερληθψλ
ζθεπαζκάησλ ζα βνεζήζεη πνιχ ε εηζαγσγή εηνηκφρξεζησλ δηαιπκάησλ θαη ζθεπαζκάησλ
πξνο εθαξκνγή απφ ηνπο εξαζηηέρλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιακβάλνληαη φια ηα
απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ
θαηαλαισηή ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα Γεσπφλνπ.
Σα ζθεπάζκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο, δελ ζα
κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεπηνύλ νη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα
πξνκεζεχνληαη κφλν ηα ζθεπάζκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαηφπηλ ζπληαγνγξάθεζεο. Έηζη
ζα δηαζθαιηζηεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο ε νξζνινγηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ θαη ζα κεησζνχλ νη ρξήζεηο ζθεπαζκάησλ πέξαλ ησλ επηηξεπφκελσλ απφ ηελ
άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο θαη απφ ην θάζκα θαιιηεξγεηψλ φπσο απηέο είλαη δεισκέλεο απφ
ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο-αγξφηεο ζηελ δήισζε ΟΓΔ.
1.6.

Δγθξίζεηο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Σα πξνβιήκαηα φκσο είλαη κεγαιχηεξα ζε
θαιιηέξγεηεο

πνπ

δελ

δηαζέηνπλ

αξθεηέο

εγθξίζεηο

γεσξγηθψλ

θαξκάθσλ

επαγγεικαηηθήο ή εξαζηηερληθήο ρξήζεο (π.ρ. αθηηλίδηα, θαζφιηα, ξνδηά, θάζηαλα,
άιια ςπραλζή, αλζνθνκηθά θπηά, θξφθνο θ.ι.π.), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ

πξνβιεκάησλ

πνπ

αληηκεησπίδνπλ.

Θαηά

ζπλέπεηα

νη

θαιιηέξγεηεο απηέο δελ ζα κπνξνχλ λα ζπληαγνγξαθεζνχλ θαη δελ ζα θαιχπηνληαη
θπηνπξνζηαηεπηηθά κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα αλαγθάζεη
πνιινχο παξαγσγνχο θαη θαηαζηήκαηα λα θαηαθχγνπλ ζηελ παξαλνκία. Ιχζε
κπνξεί λα δνζεί ζην πξφβιεκα απηφ απφ ηελ αχμεζε ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ
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πεξηέρνληαη ζηνλ Θαηάινγν Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ πνπ έρνπλ Έγθξηζε γηα
ηε Γηεχξπλζε ηνπ Φάζκαηνο ηνπο ζε Ήζζνλνο (κηθξήο) ζεκαζίαο Θαιιηέξγεηεο.
Απηή ηε ζηηγκή είλαη εληαγκέλα ζηνλ θαηάινγν απηφ ηνπ ππνπξγείνπ 233
ζθεπάζκαηα

(ιεπηνκέξεηεο

ζην

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_131_gr.aspx). Ζ ελαιιαθηηθή απηή ιχζε
ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη λα γίλεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ φινπο γηα ηελ
έληαμε θαη άιισλ θαιιηεξγεηψλ θαη ζθεπαζκάησλ ζηε ιίζηα απηή, ηα νπνία ζα
κπνξνχλ φκσο λα ηα ζπληαγνγξαθνχλ νη ζπλάδειθνη. πλεπώο ζα πξέπεη ην
Τπνπξγείν λα ελεκεξώλεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη
κε απηά ηα ζθεπάζκαηα (ήζζνλνο ζεκαζίαο).
1.7.

Γηαδηθαζία

ζπληαγνγξάθεζεο.

Ζ

νξζή

εθηέιεζε

ηεο

δηαδηθαζίαο

ηεο

ζπληαγνγξάθεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ αγξφ γηα καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη
εγθαηάζηαζε ελδερνκέλσο δηθηχνπ παγίδσλ, ζηνηρεηψδε εμέηαζε κε κηθξνζθφπην,
ζηεξενζθφπην, θαιιηέξγεηα κπθήησλ θ.α. γηα ηελ αθξηβέζηεξε δηάγλσζε ηνπ
πξνβιήκαηνο

πνπ

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

ηε

ρξήζε

κεηεσξνινγηθψλ

θαη

αγξνηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Γεσπφλν ζα καο δψζεη ην ηειηθφ πφξηζκα
πνπ ζα απνηππσζεί ζηε ζπληαγή ζηα πιαίζηα πάληνηε ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη έλα ζεκαληηθφ
θφζηνο

απφ

κέξνπο

ηνπ

γεσπφλνπ

(κεηαθηλήζεηο,

θαχζηκα,

επηζηεκνληθφο

εμνπιηζκφο θ.α.. Κε ιίγα ιφγηα ε ζπληαγνγξάθεζε απνηειεί κηα νπζηαζηηθή παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηακόξθσζε ηνπ ύςνπο ηεο ακνηβήο γηα ηνλ
ζπληαγνγξάθν ζα πξέπεη λα αθεζεί λα γίλεη ειεύζεξα από ηελ αγνξά
αλαιφγσο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν θάζε
ζπληαγνγξάθνο. Ζ πνιηηεία φκσο ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα έζνδα
ηεο απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία (έζνδα πνπ ζα ζπληεξνχλ θαη ζα βειηηψλνπλ ην
ζχζηεκα), λα δηακνξθψζεη ην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην (θσδηθφο
γηα ηελ έλαξμε ζηελ ΓΟΤ, εθδηδφκελα παξαζηαηηθά, θνξνιφγεζε θαη θξαηήζεηο επ’
απηψλ π.ρ. Λ.1474/1984, ζρεηηθνί έιεγρνη θ.ι.π.).
Πξνηείλνπκε ε ζπληαγνγξάθεζε λα εληαρζεί ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα
(π.ρ. κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ Π.Α.Α., ΠΔΠ), φπσο επίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη ε ελίζρπζε
(κέζσ

Δπξσπατθψλ

πξνγξακκάησλ,

λέν

ΔΠΑ,

ΟΑΔΓ

θ.ι.π.)

ησλ

γεσπνληθψλ
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επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αιιαγή ησλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ θαη
ην ινγηζκηθφ γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε.
Ζ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο έρεη γηα ηα θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ

επηπξφζζεην δηνηθεηηθφ, εξγαζηαθφ, γξαθεηνθξαηηθφ βάξνο

θαζψο

θαη

νηθνλνκηθφ θφζηνο ζπλέπεηα φισλ ησλ αλσηέξσ θαη ηεο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
1.8.

Έιεγρνη δηαθίλεζεο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Ζ ζπληαγνγξάθεζε κπνξεί θαη

πξέπεη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
παξάλνκσλ εηζαγσγώλ γεσξγηθώλ εθνδίσλ, Γηα απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά κέηξα, έηζη ψζηε λα γίλεη απνδεθηή θαη πιήξσο
εθαξκνζηέα (κε επηκέιεηα θαη ζπλέπεηα) απφ φινπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε
λα απαηηείηαη ε επηζχλαςε ηεο ζπληαγήο ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο γεσξγηθψλ εθνδίσλ
θαηά ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ αγξνηψλ, σο απαξαίηεην
δηθαηνινγεηηθφ. Θα πξέπεη φκσο λα γίλνληαη θαη εληαηηθνί έιεγρνη απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ ππνπξγείνπ. Γηα λα παηαρζεί πιήξσο φκσο ην θαηλφκελν ησλ παξάλνκσλ
εηζαγσγψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα εληαζνύλ νη έιεγρνη
ζηα ζύλνξα έρνληαο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, όπσο έρνπλ νη γεηηνληθέο
καο ρώξεο, κέιε ηεο Δ.Δ. (κεράλεκα ζθαλαξίζκαηνο, γεθπξνπιάζηηγγεο θ.α.). Οη
έιεγρνη απηνί φκσο γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνη κε ηελ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ
Σεισληαθψλ Τπεξεζηψλ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ νη έιεγρνη θαη ζηνπο παξαλνκνύληεο θαηά
ζπξξνή παξαγσγνύο. Οη έιεγρνη απηνί κπνξνύλ λα γίλνπλ κε θαηάιιειε
αλάιπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, απφ φπνπ ζα κπνξέζνπλ λα
εληνπηζηνχλ νη επαγγεικαηίεο παξαγσγνί πνπ δελ εθδίδνπλ ζπληαγέο ζην φλνκα ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηελ δήισζε ΟΓΔ πνπ θάλνπλ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ (Π.Θ.Π.Φ. & Π.Δ. θαη ΓΑΟΘ) έρνληαο πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο (εληφο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο) απνθηνχλ έλα αθφκε εξγαιείν ζηελ
δηακφξθσζε ησλ εηήζησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθηψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ, κέζσ ηεο
αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο βαζηζκέλνη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία.
1.9.

Οκάδεο Παξαγσγώλ. ε νκάδεο παξαγσγψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα
νινθιεξσκέλεο

θαηαπνιέκεζεο

ερζξψλ

θαη

αζζελεηψλ

γίλεηαη

νκαδηθή

θαηαπνιέκεζε θαη ςεθαζκνί ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γεσπφλνπ ηεο νκάδαο
παξαγσγψλ θαη απφ έκπεηξν ςεθαζηή κε πςειήο ηερλνινγίαο κεραλήκαηα. Έηζη,
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επηηπγράλεηαη νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε, κεηψλεηαη ην
θφζηνο εθαξκνγψλ (επίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο) θαη σθειείηαη πνιιαπιά ν
αγξφηεο, ην πεξηβάιινλ θαη ν θαηαλαισηήο (ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, θαιχηεξε
πνηφηεηα, αζθαιέζηεξα πξντφληα, αληαγσληζηηθά πξντφληα θ.α.). ηελ πεξίπησζε
φκσο ηεο νκαδηθήο θαηαπνιέκεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ εχθνιε
αλαγσγή ηεο εθαξκνδφκελεο πνζφηεηαο δξαζηηθήο νπζίαο αλά παξαγσγφ επεηδή
ρξεζηκνπνηνχληαη νη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ ζα
θαηαλαισζεί θαηά ην ξάληηζκα. Σειηθά επηηπγράλεηαη απηή ε αλαγσγή εθ ησλ
πζηέξσλ (κε κεηξήζεηο ηνπ ςεθαζηή) ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ηηκνινγείηαη απφ ηελ
νκάδα παξαγσγψλ ζηνλ θάζε παξαγσγφ ζπλνιηθά κε βάζε ηελ απνζήθε ηεο
νκάδαο. Σν πξφβιεκα ζα ππάξμεη θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε, φπνπ ζα πξέπεη λα
ζπληαγνγξαθεζεί θάζε παξαγσγφο πξνθαηαβνιηθά πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή. Σν
κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζθεχαζκαηνο κπνξεί λα
ηηκνινγεζεί κε ηε ρξήζε ηεο απνζήθεο ηεο νκάδαο αιιά ππάξρνπλ άιια
δπζεπίιπηα δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εληνκνθηφλν 10 ιίηξσλ
ζε 2 ζπζθεπαζίεο ησλ 5 ιίηξσλ θαη νη δηάθνξνη παξαγσγνί (αλαιφγσο ησλ
εθηάζεσλ πνπ έρνπλ) «ρξεζηκνπνίεζαλ» πνζφηεηεο αξρηθνχ ζθεπάζκαηνο 0,75
ιίηξα, 1,33 ιίηξα, 2,11 ιίηξα, 1,76 ιίηξα, 0,89 ιίηξα, 1,23 ιίηξα, 1,38 ιίηξα θαη
πεξίζζεςαλ θαη 0,55 ιίηξα ζθεπάζκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ηίζεληαη ηα
εξσηήκαηα,

πσο

ζα

ζπληαγνγξαθεζνύλ

νη

εθαξκνγέο

απηέο

πξνθαηαβνιηθά ζηνπο παξαγσγνύο; αηνκηθά; ζηνλ ςεθαζηή; ζπλνιηθά αλά
νκάδα παξαγσγώλ; θαη κε πνηό ηξόπν; πλεπψο ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα
πξνλνήζεη ψζηε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο λα ιεθζεί κέξηκλα
δηεπζέηεζεο θαη απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ είλαη ιίγεο θαη ε κε δηεπζέηεζε
ηνπο ζα θαηαξγήζεη νπζηαζηηθά ηελ νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε πνπ εθαξκφδνπλ.
1.10. Πξνζσπηθά δεδνκέλα. Κε βάζε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία ππάξρεη ππνρξέσζε
ηεο ρψξαο καο λα πεξηνξίζεη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζηα απνιχησο απαξαίηεηα
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο θαη λα δηαζθαιίζεη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε
επξσπατθή κεζνδνινγία ηελ πξνζηαζία φζσλ απφ απηά ηα ζηνηρεία είλαη
εκπηζηεπηηθά. Όζνλ δε αθνξά γηα ηα ζπιιεγφκελα ζήκεξα - κέζσ ηεο ςεθηαθήο
πιαηθφξκαο ηνπ ΤΠΑΠΔΛ - ζηνηρεία πξνζσπηθνχ θαη απφξξεηνπ ραξαθηήξα (φπσο
είλαη ην ΑΦΚ ηνπ αγνξαζηή αιιά θαη ην εκπνξηθφ φλνκα ηνπ ζθεπάζκαηνο) ε ζέζε
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καο είλαη φηη ΠΑΡΑΛΟΚΑ ζπιιέγνληαη θαη θαθψο κλεκνλεχνληαη ηα ζπιιεγφκελα
απηά ζηνηρεία σο εξγαιεία ειέγρνπ ηεο αγνξάο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ έρνπλ
επαξθψο αηηηνινγεζεί. Θα επηζπκνχζακε ην ΤΠΑΠΔΛ λα αλαιάβεη ην ίδην ηελ
πξσηνβνπιία επί ησλ δύν παξαπάλσ ζεκάησλ:
α) ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ζπιιεγόκελσλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη
β)

ηεο

δηαζθάιηζεο

ησλ

όπνησλ

ηειηθά

πξνζσπηθώλ

ζηνηρείσλ

ζπιιέγνληαη, ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Κφλν κηα ηέηνηα γλσκνδφηεζε - θαζνδήγεζε ζα
δηαζθάιηδε ηε δηαδηθαζία ηφζν ζε επίπεδν ππνθεηκέλσλ (γεσπφλσλ ή αγξνηψλ)
φζν θαη ζε επίπεδν ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ζην ΤΠΑΠΔΛ.
1.11. Γπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξνπζηάζεη
ην ζχζηεκα ζα έρνπλ σο έκκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ
παξάλνκσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ εγρψξηα (θαηά παξάβαζε ηεο έγθξηζεο
ηνπο) θαη απφ ηηο φκνξεο ρψξεο (κε παξάλνκεο εηζαγσγέο), κε φιεο ηηο δπζκελείο
επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη απηφ ην γεγνλφο ζηε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο εκπνξίαο
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηνλ
θαηαλαισηή, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο εμαγσγέο καο, ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο, ζηελ
εζληθή καο νηθνλνκία γεληθφηεξα αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αγξφηεο. πλεπώο ε
αληαπόθξηζε

ηνπ

Τπνπξγείνπ

ζε

απηά

ηα

πξνβιήκαηα

θαη

ηηο

δπζιεηηνπξγίεο ζε δηαξθή βάζε ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη θαηαιπηηθή
γηα ηελ επίιπζε ηνπο.
1.12. Θπξώζεηο. Σν πξνβιεπφκελν ζχζηεκα θπξψζεσλ θηλείηαη ζε ηηκσξεηηθά πιαίζηα,
ελψ ζα έπξεπε λα ζηνρεχεη ζηε ζπκκφξθσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο
ειέγρνπ ηφζν ησλ ζπληαγνγξάθσλ φζν θαη ησλ αγξνηψλ. Θαηά γεληθή νκνινγία
ζα δηεπθόιπλε ηελ νκαιόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο:
α) ε πξφβιεςε κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο
ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, φπνπ νη έιεγρνη ζα θαηαγξάθνπλ κελ ηηο ελδερφκελεο
παξαβάζεηο, αιιά δε ζα επηβάιινληαη πνηλέο παξά κφλν πξνθνξηθέο ζπκκνξθψζεηο
ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα
β)

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

πξνβιεκάησλ

πνπ

πεξηνξίδνπλ

ηελ

άκεζε

ζπληαγνγξάθεζε ησλ θ.π.π. (πξνβιήκαηα ζχλδεζεο κε ην internet, θαζπζηεξήζεηο
ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζπληαγψλ, κεγάινο αξηζκφο αγξνηψλ ζην θαηάζηεκα θιπ)

9

πξνηείλεηαη νη δηελεξγνχκελνη έιεγρνη λα κελ αθνξνχλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο
ηξέρνπζαο εβδνκάδαο
γ) ε θιηκάθσζε ησλ θπξψζεσλ, κε ηελ πνηλή ηεο αλαζηνιήο ηεο δπλαηφηεηαο
έθδνζεο ζπληαγήο ρξήζεο γ.θ. λα επηβάιιεηαη αλαιφγσο.
2. Σερληθά θαη Γηαδηθαζηηθά Εεηήκαηα ηεο πληαγνγξάθεζεο
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο δεηήκαηα ηερληθήο θαη δηαδηθαζηηθήο
θχζεσο ε ζσζηή δηεπζέηεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιεη θαίξηα ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή
ηνπ κέηξνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ινγηζκηθά παθέηα
ζπληαγνγξάθεζεο ζα δίλνπλ θάπνηα επθνιία ζηνλ ρξήζηε δελ ζα πξέπεη λα ακεινχκε ηελ
ρξήζε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ. Βξηζθφκαζηε ζε ζπλζήθεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη φινη νη ζπλάδειθνη δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ινγηζκηθφ ζπληαγνγξάθεζεο θαη ζα ζηξαθνχλ αλαγθαζηηθά ζηελ
εθαξκνγή ηνπ Τπνπξγείνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εμίζνπ ιεηηνπξγηθή θαη εχρξεζηε
Έηζη ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρνπκε ηα παξαθάησ δεηήκαηα:
2.1

Μεηαγελέζηεξε πληαγνγξάθεζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε ζηηο
πεξηπηψζεηο βιάβεο ηνπ δηαδηθηχνπ.

Γηα απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζσξηλή

ελαιιαθηηθή ιχζε (π.ρ. ρεηξφγξαθε ζπληαγή) ε νπνία ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ
θαλνληθή ζπληαγή κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.
2.2

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ. Σαθηηθή θαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηεο
βάζε δεδνκέλσλ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. χκθσλα κε πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε ε
ππάξρνπζα βάζε δελ πεξηέρεη φιεο ηηο δξαζηηθέο θαη ηα ζθεπάζκαηα. Ζ κε έγθαηξε
ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ
παξάλνκνπ εκπνξίνπ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ. Απηή ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε
λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αδεηνδνηεκέλσλ ζθεπαζκάησλ φπσο νη θαλνληθέο
εγθξίζεηο, νη εγθξίζεηο θαη’ εμαίξεζεο ρξήζεο 120 εκεξψλ, νη εγθξίζεηο ήζζνλνο
ζεκαζίαο, νη λφκηκεο παξάιιειεο εηζαγσγέο θ.α..

2.3

Γξαζηηθέο θαη εκπνξηθά ζθεπάζκαηα. Τπάξρεη ζέκα κε νξηζκέλεο δξαζηηθέο
νπζίεο πνπ έρνπλ έγθξηζε ζε θάπνηεο θαιιηέξγεηεο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθά
νλφκαηα θαη ηαπηφρξνλα νη ίδηεο δξαζηηθέο δελ έρνπλ έγθξηζε ζηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο
κε άιια εκπνξηθά νλφκαηα. Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπληαγνγξάθεζε γίλεηαη κε
ηελ δξαζηηθή νπζία ζα πξέπεη ν εθηειψλ ηε ζπληαγή λα ειέγρεη απηή ηε
ζπκβαηφηεηα.
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Ζ εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ βάζε δεδνκέλσλ
ησλ εγθεθξηκέλσλ Φ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζζέηεη ηελ
εγθεθξηκέλε δνζνινγία ζύκθσλα κε ηελ θαιιηέξγεηα (ζε πεξίπησζε
δνζνινγίαο κε θάπνην εχξνο λα κπνξεί λα ζπληαγνγξάθνο λα θάλεη αιιαγέο
κέζα ζε απηφ ην εχξνο).



Δπίζεο ε ίδηα εθαξκνγή λα κπνξεί λα θάλεη όινπο ηνπο ζρεηηθνύο
ειέγρνπο ζύκθσλα κε ηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο αλά παξαγσγό,
θαιιηέξγεηα θαη αγξνηεκάρην. Οη έιεγρνη απηνί ζα γίλνληαη κε ηελ ρξήζε
φιεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο αλά παξαγσγφ θαη φρη κφλν
αλά ζπληαγνγξάθν.



Δπίζεο ζε επόκελα ζηάδηα βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο, απηόο ν έιεγρνο
λα επεθηαζεί θαη κε ηελ αληηπαξαβνιή ηεο Αίηεζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο
(δήισζε ΟΓΔ) ηνπ παξαγσγνχ ψζηε λα κελ κπνξεί λα ζπληαγνγξαθεζεί έλα
Φ.Π πνπ δελ έρεη έγθξηζε ζηηο δεισκέλεο θαιιηέξγεηεο ηνπ παξαγσγνχ. Ζ
ύπαξμε ηέηνησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ζηελ θαηαρψξεζε ηεο εθαξκνγήο
είλαη απαξαίηεηεο δηφηη δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ
ζπληαγνγξάθνπ θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ αγξνηηθή καο παξαγσγή, ηνπο αγξφηεο
θαη ηνπο θαηαλαισηέο. ε ζρέζε κε ηελ ζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ηελ δήισζε
ΟΓΔ πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πνιπηεκαρηζκέλνπ
θιήξνπ φπνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα.

2.4

Ηζηνξηθό επεκβάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα θαη ζε άκεζα ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην ηζηνξηθφ ησλ επεκβάζεσλ ζηελ
θαιιηέξγεηα ψζηε λα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο εηηθέηαο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
εθαξκνγψλ (π.ρ. ηξηαδφιεο ελαιιαγή ηνπο θαη εθαξκνγή κέρξη 3 θνξέο αλά έηνο γηα
δηαρείξηζε αλζεθηηθφηεηαο) ην κεζνδηάζηεκα ησλ ςεθαζκψλ θαη ηε δηαρείξηζε
αλζεθηηθφηεηαο. Δπίζεο δελ ππάξρεη θακία ζχλδεζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ
αξρψλ ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο απφ ηηο 1-12014. Ο ίδηνο ζπληαγνγξάθνο εθαξκφδνληαο ηηο ππνδείμεηο ηεο εηηθέηαο δελ ζα
ζπληαγνγξαθήζεη ην ίδην ζθεχαζκα παξαπάλσ απφ ηηο επηηξεπφκελεο εθαξκνγέο
αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Όκσο απηφ δελ ζα απνηξέςεη ηνλ παξαγσγφ λα βξεη
άιινλ ζπληαγνγξάθν πνπ δελ ζα γλσξίδεη ην ηζηνξηθφ ησλ επεκβάζεσλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα θαη ζα ζπληαγνγξαθήζεη ελ αγλνία ηνπ ην ζθεχαζκα
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απηφ, ππεξβαίλνληαο έηζη ζπλνιηθά ηηο επηηξεπφκελεο επεκβάζεηο αλά θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν. πλεπώο ε αλαγθαηόηεηα εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ειέγρεη
ηέηνηεο πεξηπηώζεηο είλαη πξνθαλήο. Όπσο επίζεο είλαη πξνθαλήο ζηα
πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ε ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ
πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ νξζή ζύληαμε κηαο ζπληαγήο.
2.5

Αλαγξαθή πηζηνπνηεηηθνύ ρξήζηε. Απφ ηηο 26-11-2015 θαη κεηά, φηαλ πιένλ ζα
πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πάλσ ζηε
ζπληαγή ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί βάζε δεδνκέλσλ
ζην Τπνπξγείν ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθαξκνγή θαη ε νπνία δελ ζα επηηξέπεη ηελ
εηζαγσγή κε έγθπξνπ αξηζκνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Έηζη ε εθαξκνγή ζα «κπινθάξεη»
ηελ έθδνζε ηεο ζπληαγήο, ψζηε λα πξνζηαηεύνληαη κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαη νη
ππεύζπλνη επηζηήκνλεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη λα κελ εθδίδνπλ ζπληαγέο
ζε κε πηζηνπνηεκέλα άηνκα, ελψ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη (κέζσ ζρεηηθήο
Τ.Α. πνπ αλακέλεηαη) θαη ν ηξφπνο έθδνζεο ηεο ζπληαγήο ζηηο πεξηπηψζεηο
επαγγεικαηηψλ ςεθαζηψλ θαη επηβιέπνληα ξαληηζηή (π.ρ. κέζα ζηελ νηθνγέλεηα) θαη
ζηηο πεξηπηψζεηο Γεσπφλσλ θαη Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ ηνπο
ηζνδπλακεί κε ηζφβην πηζηνπνηεηηθφ ρξήζεο.

2.6

Θαηαρώξεζε ρξεζηώλ. Σε ρξήζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ πειαηψλ κε ηελ νπνία γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ πσιήζεσλ ψζηε
λα κελ απαηηείηαη εθ λένπ θαηαρψξεζε ησλ πειαηψλ απφ ηνλ ζπληαγνγξάθν (π.ρ.
ζε ζπληαγνγξάθν πνπ έρεη θαηάζηεκα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη έθαλε θαηαγξαθή)
ζε λέα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηελ ζπληαγνγξάθεζε.

2.7

Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο. Γηαδηθαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε
ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο πξέπεη λα ιπζνχλ. Όπσο γηα
παξάδεηγκα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ηεο εθαξκνγήο,
ηα θνιιήκαηα απηήο, ην θφξην εξγαζίαο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ηελ αληαπφθξηζε ηεο
εθαξκνγήο ζε απηφλ ηνλ θφξην εξγαζίαο, κελχκαηα ιαζψλ ρσξίο ιφγν,
πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο, κε αλαγξαθή ηνπ ηξφπνπ
εθαξκνγήο θ.α.

Ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ είλαη αλαγθαίν ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο λα γίλνπλ νξηζκέλεο απινπζηεχζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, κέρξη λα εκπεδσζεί ε ιεηηνπξγία απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο, αιιά
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θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έιιεηκκα ζε
εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (θ.π.).
πλεπψο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φιεο εθείλεο νη απνθάζεηο πνπ ζα ιχζνπλ ηα αλσηέξσ
πξνβιήκαηα θαη ζα θιείζνπλ ηα ελδερφκελα παξάζπξα δηάπξαμεο παξαλνκίαο απφ φινπο
φζνπο κεηέρνπλ ζην θχθισκα εκπνξίαο θαη ρξήζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα επέιζεη κηα ζπλερόκελε ραιάξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζε
θακία πεξίπησζε δελ επλνεί ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο κε νιέζξηεο επηπηψζεηο γηα ηελ αγξνηηθή καο παξαγσγή, ηνπο ρξήζηεο
θαη ηνπο θαηαλαισηέο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ Δζληθή καο Οηθνλνκία.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ επηζεκαίλνπκε φηη ε ζπληαγνγξάθεζε απνηειεί κηα
θαηλνχξγηα ηερλνινγηθή δηαδηθαζία πνπ παληξεχεη ηελ επηζηήκε κε ηελ ηερλνινγία γηα
απηφ θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζπλερήο θαη δπλακηθή βειηίσζή ηεο, ε νπνία κπνξεί λα
ζπλερηζηεί ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηνπ παξφληνο ζηαδίνπ δηαβνχιεπζεο, ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα εληνπηζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.
Θιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα φιε ε λνκνζεζία (Λφκνη
4036 θαη 4235, Π.Γ., Θ.Τ.Α., Τ.Α. θαη εγθχθιηνη) πνπ αθνξά ηα γεσξγηθά θάξκαθα λα
εληαρζεί ζε έλα εληαίν θείκελν θαη λα θσδηθνπνηεζεί ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη επξχηεξα
γλσζηή θαη λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα.
Δπηθπιαζζφκαζηε λα ζαο απνζηείινπκε θαη επηπξφζζεηα ζέκαηα πνπ ζα
εληνπίζνπκε θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή
πιεξνθνξία.

Ο ζπληνληζηήο ηεο επηηξνπήο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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