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Θέμα: «Προτάσεις για το σχέδιο Νόμου για τα Γεωργικά Φάρμακα»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, θα θέλαμε αρχικά να σας
εκφράσουμε τις ευχές μας για κάθε επιτυχία στα καθήκοντα σας ως
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία αναλαμβάνετε σε
μία κρίσιμη για την Αγροτική Οικονομία χρονική περίοδο έχοντας να
αντιμετωπίσετε πληθώρα ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ευελπιστεί ότι θα
συνεισφέρετε τα μέγιστα στην Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας μας, χωρίς
αποκλεισμούς τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο στη
βάση μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας αλλά και του θεσμοθετημένου ρόλου
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά το σχέδιο
Νόμου για τα Γεωργικά Φάρμακα. Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε τις
διαφορές τις οποίες παρατηρήσαμε μεταξύ του προσχεδίου του σχετικού
νομοσχεδίου που κυκλοφόρησε στις 12-4-2010 και του τελικού σχεδίου
Νόμου (της 30-8-2010) που παραλάβαμε στις 3 Σεπτεμβρίου 2010. Το
προσχέδιο νόμου πιστεύουμε ότι κινούταν σε γενικές γραμμές προς την
σωστή κατεύθυνση διευκρινίζοντας και ρυθμίζοντας επακριβώς κατά τον
καλύτερο τρόπο τα περισσότερα ζητήματα προκειμένου να συμμορφωθούμε
με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία (οδηγία 2009/128/ΕΚ). Αντιθέτως το
τελικό σχέδιο νόμου που υποβλήθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου είναι γενικόλογο, αντιεπιστημονικό, ασαφές και πολλές φορές

μη εφαρμόσιμο. Πέραν αυτών θα χρειαστεί να πλαισιωθεί με πληθώρα
Υπουργικών αποφάσεων που θα κινδυνεύσουν να το καταστήσουν
γραφειοκρατικό και μη εφαρμόσιμο στην πράξη. Ενώ θα πρέπει να
δημιουργηθούν η να ενισχυθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου της
εφαρμογής του, γιατί όπως είναι γνωστό οι Γεωτεχνικές υπηρεσίες σε όλη την
χώρα παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και είναι χρεωμένες με
πληθώρα αντικειμένων.
Συγκεκριμενοποιώντας τις προτάσεις μας θέλουμε να σας τονίσουμε τα
παρακάτω:
1) Στους ορισμούς του άρθρου 14 όσον αφορά τον Σύμβουλο πρέπει να
διαγραφεί η πρόταση: «ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και
εμπόρων λιανικής πώλησης τροφίμων». Διότι οι έμποροι τροφίμων δεν
μπορεί να είναι σύμβουλοι των αγροτών πόσο μάλλον και έμποροι των
γεωργικών φαρμάκων. Επίσης στον ίδιο ορισμό για τον σύμβουλο να
διευκρινιστεί το «επαρκείς γνώσεις». Πιστεύουμε λόγω της ευρύτητας και
της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου καθώς και της επίπτωσης του στην
ασφάλεια των Τροφίμων και του καταναλωτή, ότι μόνο Γεωπόνοι 5ετούς
φοίτησης με ειδίκευση σε αυτά τα αντικείμενα θα μπορούν να ασκούν αυτό
τον ρόλο. Για αυτό το σκοπό μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν οι
Γεωπόνοι Γεωργικοί Σύμβουλοι με την προϋπόθεση ότι θα ανοίξουν και θα
ανανεωθούν τα υπάρχοντα κλειστά μητρώα Γεωργικών Συμβούλων.
2) Θετικό σημείο του σχεδίου νόμου είναι ότι επιβάλει την κατάρτιση όλων
όσων ασχολούνται με το αντικείμενο, χωρίς όμως να καθορίζει
λεπτομέρειες πως θα γίνει αυτό. Για αυτό το λόγο προτείνουμε να
δημιουργηθεί
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πιστοποιημένων

εκπαιδευτών

για

τους

επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και συμβούλους και το ΓΕΩΤΕΕ να
αναλάβει ρόλο στην κατάρτιση αυτών. Η κατάρτιση στο σχέδιο νόμου
ορίζεται να υλοποιείται πότε από το Ε.Κ.Δ.Δ. και πότε το αφήνεται
αδιευκρίνιστο. Σύμφωνα πάντα με το νόμο το Ε.Κ.Δ.Δ. καταρτίζει μόνο
δημοσίους υπαλλήλους. Συνεπώς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σαν φορέας που
περιλαμβάνει στις τάξεις του Γεωτεχνικούς τόσο του δημοσίου όσο και του
ιδιωτικού τομέα θα μπορέσει να συμβάλει μόνο του ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς σε αυτή την κατεύθυνση. Το ΓΕΩΤΕΕ σαν επιστημονικός
σύμβουλος της πολιτείας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παίξει καθοριστικό

ρόλο στα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικών που ορίζει το σχέδιο
νόμου.
3) Γενικά στο σχέδιο νόμου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην κατάρτιση
των χρηστών διανομέων και συμβούλων, όσο και σε θέματα ελέγχων
υπολειμμάτων

γεωργικών

φαρμάκων,

στη

διαχείριση

των

κενών

συσκευασίας, στην ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών. Όλα αυτά
εφόσον εφαρμοστούν είναι πολύ σημαντικά και θετικά.
4) Όσον αφορά την συνταγογράφηση και το συνταγολόγιο η εφαρμογή της
είναι μια θετική εξέλιξη. Όμως για να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική η
διαδικασία προτείνουμε να επανέλθουν από το αρχικό προσχέδιο νομού οι
προϋποθέσεις για τους συνταγολόγους. Δηλαδή να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ
(κατευθύνσεων φυτικής παραγωγής και φυτοπροστασίας) που θα έχουν
διδαχτεί σε πανεπιστημιακό επίπεδο τα επτά απαραίτητα αντικείμενα που
χρειάζονται για την συνταγογράφηση, ενώ για αυτούς που δεν διαθέτουν
τις επαρκείς γνώσεις να θεσπιστούν προγράμματα από τα πανεπιστήμια
και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την κατάρτισή τους.
5) Όσον αφορά την έκδοση και το κόστος των συνταγών καλό θα ήταν
προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι παραγωγοί και να
αναζητήσουν άλλες λύσεις, να μην επιβληθούν υψηλές τιμές για την
έκδοση τους και να μετριαστούν αυτές που ορίζονται στο αρχικό
προσχέδιο με ομαδοποίηση αυτών. Έτσι για παράδειγμα να κοστολογείτε
η αξία μιας συνταγή ανά ομάδα αγροτεμαχίων της ίδιας καλλιέργειας έως
100στρ., για τις αροτραίες και όχι μια συνταγή ανά αγροτεμάχιο. Γενικά θα
πρέπει να οριστούν ελάχιστες αμοιβές όπως προβλεπόταν στο αρχικό
σχέδιο νόμου. Όμως να μην υπάρξει διαφοροποίηση στις αμοιβές των
συντακτών των συνταγών με το κριτήριο αν ο συντάκτης είναι δημόσιος
υπάλληλος ή όχι γιατί αυτή η διαφοροποίηση θα προκαλέσει στρεβλώσεις
στην αγορά.
6) Τέλος όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των κενών συσκευασιών
προκειμένου να εφαρμοστεί το κατάλληλο σύστημα θα πρέπει να
δημιουργηθεί πρώτα το σύστημα ή ο φορέας διαχείρισης από τους
Δήμους.
Τελειώνοντας τις προτάσεις μας θέλουμε να σας τονίσουμε ότι με αφορμή
την ψήφιση του νόμου για τα Γεωργικά Φάρμακα έχουμε μια καλή ευκαιρία να

συμβάλλουμε τα μέγιστα στην ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας και των
ίδιων των παραγωγών των γεωργικών προϊόντων μια ασφάλεια που δεν
μπορεί να εξασφαλιστεί με την ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των Γεωτεχνικών στην βάση μια ψευδεπίγραφης απελευθέρωσης ενός
επαγγέλματος το οποίο όπως είναι γνωστό είναι ήδη απελευθερωμένο. Η
ασφάλεια του Έλληνα καταναλωτή και οι εξαγωγές των προϊόντων μας
μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με την υποστήριξη υψηλά εξειδικευμένου
Γεωπονικού προσωπικού όπως άλλωστε αποδεδειγμένα έχει γίνει τα
προηγούμενα χρόνια.
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