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Θέμα: «Ξξνβιήκαηα ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε
πηζηνπνηεηηθνύ γλώζεσλ ΝΣΓΦ από ηνλ ΔΙΓΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ»
Ρν Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο
πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ αμηόινγε πξσηνβνπιία ηνπ ΞΑΞΔΛ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΙΓΝ
«ΓΖΚΖΡΟΑ» ζρεηηθά κε ηελ παξνρή δσξεάλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηελ νξζνινγηθή
ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αγξνηώλ ζηηο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε πέξαλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ παξαβόινπ. Ζ
πξσηνβνπιία απηή έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ αγξνηώλ θαη ησλ
ζπλεξγαδόκελσλ κε απηνύο γεσηερληθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαη ηεο νξζνινγηθήο
εθαξκνγήο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα όινπο
καο. Ζ κέρξη ηώξα όκσο δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ζην Ξαξάξηεκα καο θαη εμ όζσλ
γλσξίδνπκε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ζέηεη ζε θίλδπλν απηήλ ηελ αμηέπαηλε
πξσηνβνπιία.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4036/2012, από 26 Λνεκβξίνπ
2015 ε πώιεζε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ εγθεθξηκέλσλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε πεξηνξίδεηαη
ζηα άηνκα εθείλα πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γλώζεσλ ΝΣΓΦ. Ζ απόθηεζε ηνπ
ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθνύ γίλεηαη από ηδησηηθά θέληξα θαη από ηνλ ΔΙΓΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ» σο
εθπξόζσπν ηεο πνιηηείαο. Ζ δηαδηθαζία απόθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ έρεη μεθηλήζεη πξν
πνιινύ ζηα ηδησηηθά θέληξα, ελώ ε έλαξμή ηεο έρεη θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά ζηνλ ΔΙΓΝ
«ΓΖΚΖΡΟΑ». Ζ θαζπζηέξεζε απηή πξνθαιεί έληνλε αλεζπρία ζηηο ηάμεηο ησλ αγξνηώλ,
δηόηη πνιινί από απηνύο δελ ζα πξνιάβνπλ λα απνθηήζνπλ ην πηζηνπνηεηηθό κέρξη ηελ
αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, σο απνηέιεζκα ηεο ζπζζώξεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ

αηηήζεσλ ζηα θαηά ηόπνπο Θέληξα «ΓΖΚΖΡΟΑ» ηνπ ΔΙΓΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ» πνπ ζε νξηζκέλα
μεπεξλνύλ ηηο 500, θηλδπλεύνληαο έηζη λα επηβαξπλζνύλ θαη κε επηπιένλ θόζηνο ζην
παξάβνιν ησλ εμεηάζεσλ (50επξώ κεηά ηηο 26 Λνεκβξίνπ).
Νη ιόγνη πνπ θαζπζηεξνύλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ
γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο έρνπλ σο εμήο:


Ρα Θέληξα «ΓΖΚΖΡΟΑ» είλαη ππνζηειερσκέλα θαη ζηελ πιεηνλόηεηα απηώλ ππεξεηεί
έλαο γεσπόλνο, ελώ ζε πνιινύο λνκνύο ιόγσ ηεο πιήξνπο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ν
γεσπόλνο έρεη ππό ηελ επνπηεία ηνπ θαη ηνπο όκνξνπο λνκνύο, όπνπ ν ΔΙΓΝ
«ΓΖΚΖΡΟΑ» έρεη κελ εγθαηαζηάζεηο αιιά δελ δηαζέηεη θαζόινπ πξνζσπηθό (π.ρ. Λ.
Θαβάιαο θαη Λ. Μάλζεο).



Ρα Θέληξα «ΓΖΚΖΡΟΑ» δελ δηαζέηνπλ ηνπο αλάινγνπο πόξνπο γηα λα πινπνηήζνπλ
ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ αγξνηώλ ζηελ ΝΣΓΦ, ζπλεπώο ρξεηάδνληαη
επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ηα θέληξα Γήκεηξα δελ ζα
κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά αιιά αθόκα θαη αλ ηα
πινπνηήζνπλ ζα είλαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό αγξνηώλ, ζα ππάξμεη ζνβαξή
ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη δπζρέξεηα ζηελ νκαιή
θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ «ΓΖΚΖΡΟΑ» γεληθόηεξα.
Απαηηείηαη ινηπόλ λα θαζνξηζηνύλ επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε
ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ησλ εμεηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ γηα ηελ
απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Πε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ακνηβή εθπαηδεπηή,
εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ, αλαιώζηκα πιηθά όπσο θσηνηππηθό ραξηί, κειάληα
εθηππσηώλ θαη ηέινο - ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν όισλ - ακνηβή ηνπ επηηεξεηή ησλ
εμεηάζεσλ. Νη αλάγθεο απηέο είλαη επηηαθηηθόηεξεο γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο πνπ ζα μεθηλήζνπλ θαη αθνξνύλ πνιινύο αγξόηεο πνπ δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπ Ζ/.



Ρε καδηθή πξνζέιεπζε θαη άιισλ αγξνηώλ ζηηο εμεηάζεηο (ειεθηξνληθέο θαη γξαπηέο)
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ εξγαζηώλ ησλ πεξηζζόηεξσλ θαιιηεξγεηώλ
ζηνπο επόκελνπο κήλεο αιιά θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο πνπ πιένλ πιεζηάδεη,
γεγνλόο πνπ

ζα ζεκάλεη απηνκάησο ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο ζηηο

εμεηάζεηο θαη ηελ αδπλακία αγνξάο γεσξγηθώλ εθνδίσλ ζηνπο κε έρνληεο ην
πηζηνπνηεηηθό.
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θαζπζηεξήζεηο, εθλεπξηζκό θαη ζα θαηαδείμεη ηελ απόιπηε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ

ρξεκαηνδόηεζε ησλ Θέληξσλ Γήκεηξα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θέξνπλ ζε
πέξαο απηή ηε δηαδηθαζία.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη πεξηζζόηεξν ε
δηαδηθαζία θαη βξεζεί έθζεην ηόζν ην πνπξγείν όζν θαη ν ΔΙΓΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ζηα κάηηα
ησλ αγξνηώλ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηα πξνβιήκαηα πξνθαηαβνιηθά, ώζηε λα κεξηκλήζεηε
γηα ηελ επίιπζε ηνπο κε ηελ έμηξα ρξεκαηνδόηεζε ησλ Θέληξσλ «ΓΖΚΖΡΟΑ» γηα ηνλ
ζθνπό απηό. Αληηιακβάλεζζε όηη ν ρξόλνο καο πηέδεη, ε πιεηνλόηεηα ησλ αγξνηώλ καο ζα
απαιιαγεί ζε ιίγν θαηξό από ηνλ θύξην θόξην ησλ αγξνηηθώλ ηνπο εξγαζηώλ θαη ζα
απαηηήζνπλ ηελ ζπληόκεπζε ηόζν ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο όζν θαη ηεο ρξνληθήο ηεο
δηάξθεηαο, αιιά θαη ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε όισλ όζσλ ζα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο
αηηήζεηο, ώζηε λα πξνιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ νη πεξηζζόηεξνη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ηεο 26εο Λνεκβξίνπ 2015, πέξαλ ηεο νπνίαο δελ ζα κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη γεσξγηθά
θάξκαθα. Ρν θόζηνο ηεο επηπξόζζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο δελ είλαη ηόζν κεγάιν θαη ζα
πξέπεη λα ην δείηε θαηά πεξίπησζε θαη αλά Θέληξν ΓΖΚΖΡΟΑ, ελώ ηα θέξδε πνπ ζα
ππάξμνπλ ζα είλαη πνιιαπιά θαη κε ζεηηθό αληίθηππν ζηνπο αγξόηεο.

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
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