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Θέμα: «Λεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο ζπληαγήο ρξήζεο γεωξγηθώλ 

θαξκάθωλ» 

Σσεη. : Υπ. αξ. πξωη. 8670/83089/1-8-2017 Υπνπξγηθή Απόθαζε θαη ππ. αξ. πξωη. 

8889/85580/8-8-2017 ζρεηηθό ελεκεξωηηθό έγγξαθν 

 

 Σε ζπλέρεηα ηωλ αλωηέξω ζρεηηθώλ, πιεξνθνξεζήθακε όηη ε ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ζπληαγήο ρξήζεο γεωξγηθώλ θαξκάθωλ νινθιεξώλεηαη θαη 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ 2017. Απηό καο ηθαλνπνηεί ηδηαηηέξωο, δηόηη ε 

εθαξκνγή ηεο Σπληαγνγξάθεζεο Γεωξγηθώλ Φαξκάθωλ πέξαλ ηνπ όηη απνηειεί κηα 

ζπκβαηηθή ππνρξέωζε ηεο Χώξαο καο πνπ πεγάδεη από θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο ηεο ΕΚ, 

έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη θαη έλα πάγην αίηεκα ηνπ Γεωηερληθνύ θιάδνπ πνπ ζα εληζρύζεη 

ηελ αζθάιεηα ηωλ Ειιεληθώλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ ηελ πγεία ηνπ θαηαλαιωηή θαη ηνπ 

ρξήζηε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

 Μέρξη ζήκεξα όκωο απηή ε εθαξκνγή ζπληαγνγξάθεζεο δελ ιεηηνπξγεί  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ. Έηζη γίλακε δέθηεο από από ηα κέιε καο, εξωηεκάηωλ θαη 

απνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαη πνιιέο θνξέο ηεο απόγλωζεο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην πώο ζα εθαξκνζηεί θαη πόηε ζα ιεηηνπξγήζεη ηειηθά απηή ε ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή ζπληαγνγξάθεζεο.  

 Για αςηό ηο λόγο θα ζαρ παπακαλούζαμε να παπέμβεηε ώζηε η ηλεκηπονική 

εθαπμογή ηηρ ζςνηαγήρ σπήζηρ γεωπγικών θαπμάκων, να λειηοςπγήζει ηο 

ζςνηομόηεπο δςναηόν και να δοθεί ζηοςρ ζςναδέλθοςρ σπήζηερ ηηρ εθαπμογήρ ο 

απαπαίηηηορ σπόνορ ώζηε αςηοί να εξοικειωθούν με ηην εθαπμογή και ηον ηπόπο 

λειηοςπγίαρ ηηρ θαη ελδερνκέλωο λα ηνπο δνζεί ν ρξόλνο γηα κπνξέζνπλ αλαβαζκίζνπλ 
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ηα ινγηζηηθά παθέηα ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ώζηε κέζω απηώλ λα κπνξνύλ λα 

ζπληαγνγξαθνύλ. Επίζεο ην ππάξρνλ ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ 18ε 

Σεπηεκβξίνπ, αθόκα θαη αλ ε εθαξκνγή ζπληαγνγξάθεζεο ιεηηνπξγήζεη πιήξωο θαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζήκεξα, δελ επαξθεί γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ ζπλαδέιθωλ κε απηή. Δηόηη 

απηή ηελ επνρή βξηζθόκαζηε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν δηαθνπώλ θαη απνπζίαο πνιιώλ 

ζπλαδέιθωλ από ηελ εξγαζία ηνπο από ηελ κηα θαη από ηελ άιιε βξίζθνληαη αθόκα ζε 

εμέιημε νη εξγαζίεο θπηνπξνζηαζίαο πνιιώλ δελδξνθνκηθώλ θαιιηεξγεηώλ, ηνπ ακπειηνύ 

θαη ηεο ειηάο κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο πνιιέο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο γεωξγηθώλ 

θαξκάθωλ γεγνλόο πνπ ηνπο ζηεξεί ηνλ απαξαίηεην ρξόλν λα δνθηκάζνπλ θαη λα 

εμνηθεηωζνύλ κε ηελ ελ ιόγω εθαξκνγή.     

   

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Γ.Δ. 

ηος ΓΔΩΣΔ.Δ. 
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