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θ. Πάξη Θνπθνπιόπνπιν
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ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ
Πξντόλησλ »

Αμηόηηκε θε Τπνπξγέ
Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεληξηθήο Διιάδαο ηνπ Γεσηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ - επηζηεκνληθνύ θνξέα θαη ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο
ζε ζέκαηα αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ήζειε λα
ζέζεη ππόςε ζαο ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο
θαηαγξαθήο ησλ Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνηόλησλ.
Οη απόςεηο πνπ θαηαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη πξνηόλ ζπλεξγαζίαο θαη έρνπλ
πξνθύςεη κεηά από ζπδήηεζε κε ηελ αληίζηνηρε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ
Παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
πγθεθξηκέλα
ην άξζξν 67 ηνπ θαλ. 1107/2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε αξρείσλ ηόζν από ηνπο
δηαλνκείο όζν θαη από ηνπο ρξήζηεο (αγξόηεο) ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ
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(ΦΠ), γηα πέληε θαη ηξία ρξόληα αληίζηνηρα, θαζώο θαη ε ππνρξέσζε ησλ αλσηέξσ λα
δηαζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηελ αξκόδηα αξρή θαηόπηλ αηηήκαηνο.
Ηδηαίηεξα ε πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ξεηά
πεξηνξίδεηαη ζηα παξαθάησ ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα επέθηαζή ηνπο:


ην όλνκα ηνπ ΦΠ



ην ρξόλν θαη ηε δόζε ηεο εθαξκνγήο



ηελ πεξηνρή θαη ηελ θαιιηέξγεηα όπνπ ην ΦΠ ρξεζηκνπνηήζεθε

θαη ηα απνδίδεη ζηνλ ρξήζηε θαη όρη ζηνλ δηαλνκέα.
ην ζεκείν 2 ηνπ άξζξνπ 14 γηα ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία ηεο νδεγίαο
128/2009 ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ΦΠ ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα
κεξηκλνύλ ώζηε νη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία, όπσο ρξόληα ηώξα ηνπο
πξνζθέξνπλ νη επαγγεικαηίεο γεσπόλνη ζηε ρώξα καο, αλεμάξηεηα αλ είλαη
παξάιιεια ππεύζπλνη επαγγεικαηίεο θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηελ αγνξά ησλ ΦΠ.
Ζ κεζνδνινγία ζπιινγήο, δηαβίβαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαλ.
1185/2009 ζρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ησλ ΦΠ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3
ζεκείν 1 απηνύ, ζπκπεξηιακβάλεη ηε δπλαηόηεηα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ εθηόο ησλ
άιισλ θαη κε βάζε θξίζεηο εκπεηξνγλσκόλσλ (όπσο είλαη θαηά ηεθκήξην νη ππεύζπλνη
επηζηήκνλεο ησλ θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηελ αγνξά ησλ ΦΠ), ελώ ππό απηό ηνλ
ραξαθηεξηζκό σο εκπεηξνγλώκνλα γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ρξήζεο
ησλ ΦΠ αληηιακβάλνληαη ηνλ ξόιν ηνπο νη ζπγθεθξηκέλνη επαγγεικαηίεο, όζνλ αθνξά
ηελ θαηαγξαθή ησλ πσιήζεσλ, σο αξσγνί δειαδή ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα δεκόζηνπ
θαη ηδησηηθνύ ηνκέα ηνπ θιάδνπ λα απνηππώζεη ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ΦΠ ζηελ
ρώξα καο θαη λα ζηεξίμεη κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ θπηηθή παξαγσγή, ηελ αζθάιεηα
ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ησλ εμαγσγώλ καο.
Παξάιιεια, ζην ζεκείν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ησλ
αξκόδησλ αξρώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαλ. (ΔΘ) αξηζ.
223/2009.
Δπηπιένλ ηεο ππνρξέσζεο ρξήζεο ησλ εκπηζηεπηηθώλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα
ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο, ζην άξζξν 20 ηνπ θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 223/2009 πξνβιέπεηαη
επίζεο ε ππνρξέσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ λα «ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία
θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε θπζηθή θαη ινγηθή πξνζηαζία ησλ απόξξεησλ ζηνηρείσλ
«έιεγρνο απνθάιπςεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ» αιιά θαη γηα «ελαξκόληζε
ησλ αξρώλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ όζνλ αθνξά ηε θπζηθή θαη
ινγηθή πξνζηαζία ησλ απόξξεησλ ζηνηρείσλ».
Βαζηθή ηέηνηα θαηεπζπληήξηα γξακκή απνηειεί ν Θώδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο
Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο, ν νπνίνο δηέπεηαη από 15 αξρέο πνπ
θαιύπηνπλ ην ζεζκηθό πιαίζην, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζηαηηζηηθώλ θαη ην
ζηαηηζηηθό πξντόλ.
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Δηδηθόηεξα ε 5ε αξρή ηνπ Θώδηθα ζρεηηθά κε ην ζηαηηζηηθό απόξξεην αλαθέξεη
ό,ηη «πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη απνιύησο ε ηδησηηθή δσή ησλ πάξνρσλ
δεδνκέλσλ (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, δηνηθήζεηο θαη άιινη απνθξηλόκελνη
ζε έξεπλεο), ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ θαη ε
ρξήζε ηνπο κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο».
Δπηπιένλ σο δείθηεο νξζήο πξαθηηθήο αλαθέξνληαη νη παξαθάησ:
5.1: Σν ζηαηηζηηθό απόξξεην είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλν.
5.2: Σν πξνζσπηθό ππνγξάθεη θαηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ, λνκηθέο δεζκεύζεηο γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.
5.3: Οξίδνληαη θπξώζεηο γηα ηπρόλ εθνύζηεο παξαβηάζεηο ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ.
5.4: Παξέρνληαη νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ην πξνζσπηθό ζρεηηθά κε
ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη
δηάρπζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ. Ζ πνιηηηθή πεξί απνξξήηνπ δεκνζηνπνηείηαη.
5.5: Ιακβάλνληαη θπζηθά, ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ ζηαηηζηηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.
5.6: Δθαξκόδνληαη απζηεξά πξσηόθνιια γηα εμσηεξηθνύο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο
παξέρεηαη πξόζβαζε ζε ζηαηηζηηθά κηθξνδεδνκέλα γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο.

Ζ 9ε αξρή ηνπ Θώδηθα ζρεηηθά κε ηνλ κε ππεξβνιηθό θόξην ησλ εξεπλώκελσλ
αλαθέξεη όηη «ν θόξηνο ηεο παξνρήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη αλάινγνο ησλ
αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ θαη δελ είλαη ππεξβνιηθόο γηα ηνπο εξεπλώκελνπο. Οη
ζηαηηζηηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηνλ θόξην αληαπόθξηζεο θαη θαζνξίδνπλ ζηόρνπο γηα ηελ
κείσζε ηνπ ζπλ ην ρξόλν», ελώ σο δείθηεο νξζήο πξαθηηθήο αλαθέξνληαη:
9.1: Σν εύξνο θαη ν βαζκόο ιεπηνκέξεηαο ησλ απαηηήζεσλ ησλ επξσπατθώλ
ζηαηηζηηθώλ πεξηνξίδνληαη ζην όηη είλαη απνιύησο απαξαίηεην.
9.2: Ο θόξηνο ηεο παξνρήο ζηνηρείσλ θαηαλέκεηαη όζν ην δπλαηόλ επξύηεξα ζηνπο
πιεζπζκνύο ησλ εξεπλώλ.
9.3: Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο είλαη, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνύ, άκεζα δηαζέζηκεο από ηνπο δεκνζηνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο θαη
(όπνπ είλαη δπλαηόλ) ρξεζηκνπνηνύληαη ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ επρεξέζηεξε
ππνβνιή ηνπο.
9.4: Υξεζηκνπνηνύληαη δηνηθεηηθέο πεγέο, όπνηε είλαη εθηθηό, ώζηε λα απνθεύγνληαη
επηθαιππηόκελεο αηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηώλ.
9.5: Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ εληόο ησλ ζηαηηζηηθώλ αξρώλ γεληθεύεηαη, ώζηε λα
απνθεύγεηαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ησλ εξεπλώλ.
9.6: Οη ζηαηηζηηθέο αξρέο πξνσζνύλ κέηξα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα
δηαζύλδεζεο πεγώλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόξηνπ παξνρήο
ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ.
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Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλήο ε ππνρξέσζε ηεο ρώξαο λα πεξηνξίζεη ηε
ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο λνκνζεζίαο
θαη λα δηαζθαιίζεη, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε επξσπατθή κεζνδνινγία, ηελ πξνζηαζία
όζσλ από απηά ηα ζηνηρεία είλαη εκπηζηεπηηθά.
Κε δεδνκέλν όηη ζην 4ν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4036/2012 ν αξρηθόο ζθνπόο ηεο θαηαγξαθήο ησλ πσιήζεσλ πεξηνξίδνληαλ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ζηε ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ελώ κόλν κεηά ηνλ λ.
4235/2014 πξνζηέζεθε ν ζθνπόο ηνπ έιεγρνπ ηεο αγνξάο, γίλεηαη πξνθαλέο όηη κε
βάζε θαη ηα πξναλαθεξόκελα γηα ην άξζξν 67 ηνπ θαλ. 1107/2009:
1) γηα ηνλ ζθνπό ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο ηα ΘΑΣΑΓΔΓΡΑΚΚΔΛΑ ζηνηρεία ηεο
πώιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αξκόδηα αξρή: 'ΘΑΣΟΠΗΛ ΑΗΣΖΚΑΣΟ'
θαη όρη όπσο ηζρύεη ζήκεξα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ςεθηαθήο πιαηθόξκαο, ελώ
2) γηα ηνλ ζθνπό ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ε ΤΙΙΟΓΖ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ
ζηνηρείσλ ηεο πώιεζεο πξέπεη λα ΠΔΡΗΟΡΗΣΔΗ ζηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ νδεγία 128/2009 γηα ηελ
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θ.π. θαη αθνξά ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν
δξαζηηθώλ θαη όρη ζε επίπεδν εκπνξηθώλ νλνκάησλ ζθεπαζκάησλ, ελώ
αληίζεηα ζθόπηκεο ζα ήηαλ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηνπνζεζία εθαξκνγήο,
ώζηε ηα ζηνηρεία λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη λα
αλαδεηθλύνπλ ηε ρξήζε ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο.
Δίλαη επίζεο πξνθαλέο όηη πξέπεη λα ελαξκνληζηεί ε ζπιινγή, αιιά θαη ε
αμηνπνίεζε, απηώλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε λνκνζεζία γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ απόξξεησλ δεδνκέλσλ, θαζώο ν ζρεηηθόο λ. 2472/1997 νξίδεη σο
«Γεδνκέλα πξνζσπηθνύ, θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ» νπόηε ηέηνηα ζεσξνύληαη αθόκα θαη νη ηνπνζεζίεο ησλ αγξνηεκαρίσλ
ζηα νπνία εθαξκόδνληαη ηα ΦΠ, αλ ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο ή ζπιινγήο απηώλ δελ
ζα δηαζθαιίδεη όηη «δελ κπνξνύλ πιένλ λα πξνζδηνξηζζνύλ ηα ππνθείκελα ησλ
δεδνκέλσλ».
Όζν δε αθνξά γηα ηα ζπιιεγόκελα ζήκεξα, κέζσ ηεο ςεθηαθήο
πιαηθόξκαο ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηνηρεία πξνζσπηθνύ θαη απόξξεηνπ ραξαθηήξα
(όπσο είλαη ην ΑΦΜ ηνπ αγνξαζηή αιιά θαη ην εκπνξηθό όλνκα ηνπ
ζθεπάζκαηνο), ε ζέζε καο είλαη όηη ΠΑΡΑΝΟΜΑ ζπιιέγνληαη θαη θαθώο
κλεκνλεύνληαη ηα ζπιιεγόκελα απηά ζηνηρεία σο εξγαιεία ειέγρνπ ηεο
αγνξάο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ελδειερώο έρνπκε αλαπηύμεη παξαπάλσ.
Θα επηζπκνύζακε ην ΤΠΑΑΣ λα αλαιάβεη
απνθαζίδνληαο επί ησλ δύν παξαπάλσ ζεκάησλ:

ην

ίδην

ηελ

πξσηνβνπιία

α) ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ζπιιεγόκελσλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη
β) ηεο δηαζθάιηζεο ησλ όπνησλ ηειηθά πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ζπιιέγνληαη, ηε
γλώκε ηεο Αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Κόλν
κηα ηέηνηα γλσκνδόηεζε - θαζνδήγεζε ζα δηαζθάιηδε ηε δηαδηθαζία, ηόζν ζε επίπεδν
ππνθεηκέλσλ (γεσπόλσλ ή αγξνηώλ), όζν θαη ζε επίπεδν ππεύζπλσλ επεμεξγαζίαο
ζην ΤΠΑΑΣ.
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Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, σο «ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία» ε ζέζε καο είλαη ζύκθσλε κε ηε
ξεηή πξόβιεςε ηεο λνκνζεζίαο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4235/2014, γηα ηηο
πεξηπηώζεηο όπνπ ν ζπληαγνγξάθνο είλαη ν ππεύζπλνο επηζηήκνλαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο πνπ δηελεξγεί ηελ πώιεζε: «ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ζε εηδηθό
έληππν ηεο πώιεζεο ησλ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 36, κπνξεί λα ππέρεη ζέζε ζπληαγήο ρξήζεο ΓΦ αλαθέξνληαο πιήξσο ηα
ζηνηρεία ηνπ επηζηήκνλα πνπ ηελ εμέδσζε».
Δίλαη πξνθαλέο όηη ν λνκνζέηεο ΔΠΗΘΤΚΔΗ (κε βάζε θαη ηελ πξναλαθεξόκελε
9ε αξρή ηνπ θώδηθα γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ άρζνπο
θαη ηελ αμηνπνίεζε άκεζα δηαζέζηκσλ πεγώλ από άιια αξρεία πνπ δηαηεξεί ε
επηρείξεζε.
Δπηζπκία θαη ξεηή θαλνληζηηθή πξόβιεςε απνηειεί, ε νπνία δελ ζπλάδεη κε ηελ
άθακπηε ζέζε ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο απνκαθξπζκέλεο ειεθηξνληθήο
ηνπ πιαηθόξκαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πσιήζεσλ (πέξαλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ
ελζηάζεώλ καο γηα ηελ ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ), λα δνζεί ε δπλαηόηεηα
ζηηο επηρεηξήζεηο - πνπ θξίλνπλ σο ιηγόηεξν δαπαλεξό γηα ηηο ίδηεο - λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ήδε θαηαγξαθόκελα ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο γηα κείσζε
ηνπ 'θόξηνπ παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ', κέζσ ζρεηηθήο ςεθηαθήο εθαξκνγήο ζπκβαηήο
κε ηα ινγηζκηθά πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύλ γηα ινγηζηηθνύο ζθνπνύο.
Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ζα ιάβεηε ζνβαξά ππόςε ζαο ηηο απόςεηο καο,
είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη ελεκέξσζε επ’ απηώλ.

Κε εθηίκεζε
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ

ΓΔΧΣ.Δ.Δ. Θεληξηθήο Διιάδαο

ΓΔΧΣ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Ησάλλεο Γεσξγηάδεο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

Πίλαθαο Θνηλνπνίεζεο
1. ΚΔΙΖ Γ.Δ.
2. Γ.. ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
3. Θ.Τ. & Παξαξηήκαηα ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
4. Γεσηερληθνί θνξείο - ύιινγνη

5

