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Άηππε ελεκέξσζε γηα ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ζηα ςεθαζηηθά
κεραλήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο Γεσπόλσλ ζε απηή ηελ
δηαδηθαζία
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
Σν παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο
απαζρόιεζεο

πνπ

αλνίγνληαη

ζε

ζπλαδέιθνπο

(θαηαζηήκαηα

γεσξγηθώλ

θαξκάθσλ θ.α.) κε αθνξκή ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε πνπ εθδόζεθε γηα ηελ
δεκηνπξγία

ελόο

ζπζηήκαηνο

επηζεώξεζεο

εμνπιηζκνύ

ησλ

ςεθαζηηθώλ

κεραλεκάησλ θαη ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ επηζεώξεζεο. Σελ
ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε κπνξείηε λα ηελ δείηε παξαθάησ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΓΔΧΣ.Δ.Δ.:
Τ.Α. Δ8/1831/39763/7-4-2015: ΤΣΗΜΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΦΔΚΑΣΙΚΧΝ
ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (ΦΔΚ 671/Β/2015)
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Τ.Α. ην παξάξηεκα καο έθαλε κηα ζρεηηθή έξεπλα
επηθνηλσλώληαο κε ην πξώελ Ι.ΓΔ.Μ.Κ. (λπλ ηκήκα γεσξγηθήο κεραληθήο ηνπ
ηλζηηηνύηνπ εδαθνπδαηηθώλ πόξσλ ηνπ ΔΛΓΟ Γήκεηξα θαη ζέιεη λα ζαο ελεκεξώζεη
γηα ηα παξαθάησ ηα νπνία καο είπαλε πξνθνξηθά:
 Έρνπλ ήδε αξρίζεη εθ κέξνπο ηνπο νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιόγσ Τ.Α.
 Ο ζηαζκόο ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη θηλεηόο ή ζηαζεξόο
 Ο επηζεσξεηήο πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη πηπρηνύρνο Γεσπνλίαο θαη
άιισλ ζρνιώλ ( βιέπε άξζξν 8 ηεο ΤΑ)
 Ο ζηαζκόο ειέγρνπ πξέπεη λα εμνπιηζκό πνπ ζα εγθξηζεί από ην ΙΓΔΜΚ θαη
πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα IV θαη ζην άξζξν 7 ηεο Τ.Α.

 Σν ζρεηηθό εγρεηξίδην ειέγρσλ ζηα ςεθαζηηθά έρεη εθδνζεί από ην ΙΓΔΜΚ θαη
είλαη ζηελ θάζε ηεο έγθξηζεο από ην Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ Γήκεηξα. Μόιηο εγθξηζεί
ζα

αλαξηεζεί

ζηελ
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πξώελ

ΙΓΔΜΚ

http://www.nagref.gr/iamc/index.htm
 Καηά ηνλ έιεγρν ην ΙΓΔΜΚ ζα ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκό επηζεώξεζεο, ηα πηπρία
ηνπ επηζεσξεηή θαη ην θαηά πόζν ν επηζεσξεηήο γλσξίδεη πώο λα θάλεη ηνλ
έιεγρν ησλ ςεθαζηηθώλ.
 Σν αξρηθό θόζηνο έγγξαθεο ζηελ δηαδηθαζία είλαη ηα 1700 επξώ θαη ππάξρεη
θαη έλα εηήζην θόζηνο 300 επξώ (όια πιένλ ΦΠΑ)
ΜΔ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΝΔΙ ΔΝΑ ΤΝΑΓΔΛΦΟ ΠΟΤ ΘΔΛΔΙ ΝΑ ΚΑΝΔΙ
ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΓΟΤΛΔΙΑ


Πξώηα ζα πξέπεη λα θάλεη κηα έξεπλα αγνξάο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα
λα δεη ηηο ηηκέο θαη λα επηιέμεη ηελ θαιύηεξε ιύζε (θόζηνο- πνηόηεηα- επθνιία
ρξήζεο εμνπιηζκνύ) .



Να βξεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό ή λα κπεη ν ίδηνο επηζεσξεηήο αλ έρεη π.ρ.
δηθή ηνπ επηρείξεζε.



Να θάλεη έλαξμε ζηελ εθνξία ή επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο γηα ππάξρνπζεο
επηρεηξήζεηο.



Να πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ (αθόηνπ βγεη θαη ην
εγρεηξίδην ειέγρσλ θαη έρνληαο κηιήζεη ζρεηηθά κε ην ΙΓΔΜΚ ζα πξνρσξήζεη
ζηελ αγνξά εμνπιηζκνύ γηα λα είλαη απνιύησο ζίγνπξνο)



Να κάζεη ν ζπλάδειθνο πνπ ζα είλαη ν επηζεσξεηήο πσο γίλνληαη νη έιεγρνη
κειεηώληαο ην ζρεηηθό εγρεηξίδην (αθόηνπ βγεη πάληα)



Να ππνβάιεη αίηεζε ζην ΙΓΔΜΚ γηα λα ηνλ ειέγμνπλ θαη λα ηνπ δώζνπλ ην
ζρεηηθό πξαθηηθό ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο



Με ην πξαθηηθό απηό θαη ηελ έλαξμε – επέθηαζε ηεο εθνξίαο λα θαηαζέζεη
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κεραλεκάησλ πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ ΓΑΟΚ ηεο Π.Δ. ζηελ νπνία αλήθεη


Από απηή ηελ ππεξεζία ζα πάξνπλ έηζη ηελ ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ειέγρνπ



Θα πξέπεη πάληα λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ ΤΑ

Δλεκεξώλνπκε όηη όια ηα ςεθαζηηθά κεραλήκαηα πνπ νξίδεη ε ελ ιόγσ ΤΑ ζα
πξέπεη λα έρνπλ ειεγρηεί κέρξη ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2016.

Για περιζζόηερες πληροθορίες και διεσκρινήζεις μπορείηε να απεσθσνθείηε ζηο
πρώην ΙΓΕΜΚ
ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.)
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (Ι.ΓΔ.Μ.Κ.)
Γηεύζπλζε:

Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 61
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΣΣΙΚΗ
135 61, ΑΘΗΝΑ
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Σει.:

210 2611011, 210 2611012, 210 2619011

Fax:

210 2619202

Email:

iamc@ath.forthnet.gr

URL:

http://www.nagref.gr/iamc/
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κεραλεκάησλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ ΓΑΟΚ ηεο Π.Δ. πνπ αλήθεηε.
εκαληηθή πκβνπιή: Πξηλ πξνρσξήζεηε ζε αγνξά εμνπιηζκνύ λα ζπλελλνεζείηε
πξώηα κε ην ΙΓΔΜΚ δηόηη πξόθεηηαη γηα κηα επέλδπζε εθ κέξνπο ζαο πνπ πξέπεη λα
ηελ δηαζθαιίζεηε

