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Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θέξλεη ην λέν ρέδην Νόκνπ ηνπ
ΤΠΑΑΣ κε ηίηιν:
«Διοικηηικά μέηπα, διαδικαζίερ και κςπώζειρ ζηοςρ ηομείρ ηων ηποθίμων,
ηων ζωοηποθών και ηηρ ςγείαρ και πποζηαζίαρ ηων ζώων και λοιπέρ διαηάξειρ και
απμοδιόηηηερ ηος ΥΠΑΑΤ»
Με ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην ε εγεζία ηνπ ΥΠΑΑΤ πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη
εθθξεκφηεηεο θαη ζέκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηφζν ηνλ αγξνηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο καο
φζν θαη ηνπ Γεσηερληθνχο. Έηζη ξπζκίδεη ζέκαηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, Υγείαο
θαη πξνζηαζίαο δψσλ, δσηθψλ πξντφλησλ θαη παξαπξντφλησλ, εηζαγσγψλ θαη
εμαγσγψλ, ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, αλαδαζκψλ, κεηξψνπ
αγξνηψλ, αδεηνδφηεζεο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη
πνηληθψλ θπξψζεσλ, έγθξηζεο, θπθινθνξίαο θαη δηάζεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
ζηελ αγνξά θαη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ηνπο, ιηπαζκάησλ θ.α. πνιιά ζέκαηα.
Τν ελ ιφγσ λνκνζρέδην ην νπνίν αθφκα δελ έρεη θαηαηεζεί ζηελ Βνπιή (ζχκθσλα κε
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ) ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
πξνζπαζεί λα εθζπγρξνλίζεη κηα απαξραησκέλε λνκνζεζία, λα ηελ θάλεη εθαξκφζηκε
αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη λα ηελ ζπκβαδίζεη κε
ηηο θείκελεο Δπξσπατθέο δηαηάμεηο.
Τν λνκνζρέδην απηφ, ην νπνίν πιένλ νδεχεη ζηε Βνπιή πξνο ζπδήηεζε θαη
ςήθηζε, αλ θαη είλαη πξντφλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, πνιιά επίκαρα ζεκεία ηνπ δελ
είραλ ηεζεί ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνλ Ηαλνπάξην, φπσο είλαη ην ζέκα ηεο
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο γηα ηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε θαη ην νπνίν ηέζεθε εθ
ησλ πζηέξσλ ππξνδνηψληαο έηζη κηα έληνλε ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε ζηνλ
Γεσπνληθφ θιάδν.

Όινη νη ζπλάδειθνη γεσπφλνη, φπσο θαη εγψ, δηαβάδνληαο ην ζρέδην λφκνπ
ζηηο ζρεηηθέο ζπζθέςεηο πνπ δηνξγαλψζακε ζην παξάξηεκα καο, ραηξέηηζαλ ηε
ζέζπηζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ελφο πάγηνπ αηηήκαηνο ηνπ θιάδνπ
αιιά εμέθξαζαλ ηελ θάζεηε δηαθσλία ηνπο ζην

επίκαρν άξζξν κε ην νπνίν

απαγνξεχεηαη λα έρνπλ άδεηα ζπληαγνγξάθεζεο νη δηαλνκείο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Βαζηθφ επίκαρν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί , είλαη ην γεγνλφο πψο
ελψ ζην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην αλαθέξεηαη ξεηά πσο «νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ζπληαγνγξάθεζεο ζα θαζνξηζζνχλ κε Π.Γ »
ζην κέιινλ πνπ είλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν θαζψο απνηειεί ζέκα δηαιφγνπ, απφ
ηελ άιιε κε κία ζαθή, θαηεγνξεκαηηθή θαη κε δφιν, παξάγξαθν εμαηξεί απφ ηε
ζπληαγνγξάθεζε ηνπο δηαλνκείο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Με ηελ ζέζπηζε φκσο ηνπ αζπκβηβάζηνπ εμππεξεηνχληαη θάπνηεο
ζθνπηκφηεηεο θαη ζπκθέξνληα θαη δελ εμππεξεηείηαη ε ειεπζεξία ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ Γεσπφλνπ ην νπνίν ζεκεησηένλ είλαη πιήξσο απειεπζεξσκέλν θαη πξνο ην παξφλ
δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ ζέινπλ λα επηβάινπλ κε ην αζπκβίβαζην. Έηζη κε
ην αζπκβίβαζην ζα επηβιεζεί κηα πεξηραξάθσζε θαη έλα θιείζηκν ζην επάγγεικα ηνπ
Γεσπφλνπ ζηνλ ηνκέα απηφ.
Ζ ζπληαγνγξάθεζε δελ είλαη κηα δνπιεηά γξαθείνπ ή νπνία κπνξεί λα γίλεη εμ
απνζηάζεσο απφ εηαηξίεο πνπ ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε απηφ ην αληηθείκελν ζηα κεγάια
αζηηθά θέληξα, ηδξπφκελεο απφ άζρεηνπο ζην αληηθείκελν θαη κε ζπλαδέιθνπο ρσξίο
εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο θπηνπξνζηαζίαο. Αληηζέησο είλαη κηα δνπιεηά πνπ
απαηηεί επηηφπηα επίζθεςε, καθξνζθνπηθή ή κηθξνζθνπηθή εμέηαζε (φπσο ην απαηηεί
θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ). Έηζη ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνχλ
εηαηξείεο (ζπλδεδεκέλεο αθφκα θαη κε ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο)
πνπ δελ ζα έρνπλ επαθή κε ην αληηθείκελν θαη απιά ζα πξνζθέξνπλ ζπληαγέο ρσξίο
ηελ γλψζε θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ θάζε αγξνηεκαρίνπ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο, κε άιια
ίζσο αληαιιάγκαηα απφ δηάθνξεο εηαηξείεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο
βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη ζηα αλζξψπηλα θάξκαθα ζηελ ρψξα καο.
Τπρφλ ζπζρέηηζε

ηνπ αζπκβηβάζηνπ πνπ ζέιεη λα επηβάιεη ην παξφλ

λνκνζρέδην κε ην αζπκβίβαζην πνπ επηθξαηεί ζηα αλζξψπηλα θάξκαθα είλαη
παληειψο άηνπν δηφηη ε αλζξψπηλε θαξκαθνινγία θαη ηαηξηθή είλαη δχν δηαθνξεηηθέο
επηζηήκεο. Δδψ ζηα γεσξγηθά θάξκαθα ν ζπληαγνγξάθνο θαη ν ππεχζπλνο πσιεηήο
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ έρνπλ ηηο ίδηεο επηζηεκνληθέο ζπνπδέο κε ηνλ δεχηεξν λα έρεη
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη γλψζε. Ζ εκπεηξία απηή είλαη πνπ

ζα πξνζηαηεχζεη ηφζν ηελ γεσξγηθή παξαγσγή φζν θαη ηελ πγεία φζν θαη ηελ
αζθάιεηα ηνπ αγξφηε θαη ηνπ θαηαλαισηή.
Δπηπξφζζεηα είλαη ιάζνο λα αλαθέξεηαη γεληθά πσο ππάξρεη ζηελ ρψξα καο
κηα γεληθεπκέλε αλεμέιεγθηε θαη κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
θαη είλαη αλεζπρεηηθό θαη πξνθαιεί πνιιά εξσηεκαηηθά ε άπνςε απηή
ηδηαίηεξα από ζπλαδέιθνπο. Όπσο είλαη γλσζηφ πιένλ πνιιέο θαιιηέξγεηεο θαη ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο παξάγνπλ πξντφληα ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη θπηνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα
παξαγφκελα πξντφληα. Σηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη φια ηα παξαγφκελα πξντφληα λα
είλαη θάησ απφ θαζεζηψο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
θαηαλαισηή, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο
γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη κε ππέξηαην ζθνπφ ηελ αεηθφξν γεσξγία.
Ζ κεηεμέιημε ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο κεηέθεξε ην βάξνο ησλ γεσξγηθψλ
εθαξκνγψλ θαη ησλ

ππεξεζηψλ θπηνπξνζηαζίαο γηα ηνπο αγξφηεο απφ ηνπο

Γεσπφλνπο ηνπ δεκνζίνπ (πνπ αζρνινχληαη πιένλ κε ζέκαηα επηδνηήζεσλ Δ.Δ.)
ζηνπο επαγγεικαηίεο Γεσπφλνπο θαη Τερλνιφγνπο Γεσπνλίαο Φπηηθήο παξαγσγήο.
Όκσο ε δαηκνλνπνίεζε ελόο κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ Γεσπνληθνύ θόζκνπ
πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζε απηό ην εμαηξεηηθά
δύζθνιν θαη αζηαζέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ πξνθαιεί έθπιεμε θαη γελλά πνιιά
εξσηεκαηηθά, ηδηαίηεξα όηαλ ζηεξίδεηαη κε ππεξβάιινλ δήιν από κηθξή επηπρώο
κεξίδα ηνπ Γεσπνληθνύ θόζκνπ (ΓΕΩΣΕΕ Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο).
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο φηη απφ ηα 9 απφ ηνπο 10 Πξνέδξνπο ησλ
Παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΤΔΔ κε θνηλφ ηνπο θείκελν (26/6/2013) πξνο ηελ θεληξηθή
ππεξεζία ηνπ ΓΔΩΤΔΔ ζηεξίδνπλ ην θαζεζηψο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη μεθαζαξίδνπλ φηη είλαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη
αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηνπ αζπκβηβάζηνπ πνπ επηρεηξείηαη λα ζεζκνζεηεζεί κεηαμχ
ζπληαγνγξάθνπ θαη θαηαζηεκάησλ πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ θαη
ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. δεηάεη λα απαιεηθζεί ε ξεηή αλαθνξά ηνπ
αζπκβίβαζηνπ ζην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην, ζέζε ηελ νπνία πηνζεηψ θαη εγψ γηα
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:



Ο ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο, αθαηξεί έλα ζνβαξφ επηζηεκνληθφ αληηθείκελν
πνπ ζήκεξα αζθνχλ νη δηαλνκείο θαη έηζη ππνβαζκίδεη ηελ επηζηεκνληθή
ηδηφηεηα ηνπ γεσπφλνπ δηαλνκέα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.



Οη ζπλάδειθνη γεσπφλνη θαηαζηεκαηάξρεο είλαη επί δεθαεηίεο γλψζηεο ηεο
αγξνηηθήο παξαγσγήο, γλψζηεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
επηηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, απηφ ηνπ γεσπφλνπ γεσξγηθψλ
εθαξκνγψλ, πνπ ζηηο παξνχζεο

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απνθηά ηδηαίηεξε

ζεκαζία. Έηζη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ
θπηνπξνζηαζίαο, πξαγκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλέο επηζθέςεηο ζηνπο αγξνχο,
εθδίδνπλ νδεγίεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ
θπηνπξνζηαζίαο θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο αγξφηεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο
θαιιηέξγεηεο, ηερλνινγίεο παξαγσγήο θαη θαηλνχξγηα θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντφληα.


Οη ζπλάδειθνη γεσπφλνη θαηαζηεκαηάξρεο είλαη γλψζηεο ηεο αγξνηηθήο
εθκεηάιιεπζεο θάζε πειάηε ηνπο, γλσξίδνληαο ηελ θνπιηνχξα ηνπ, αθφκα
θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηνλ κεραλνινγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ, ηελ
κνξθνινγία ησλ αγξψλ, ηελ γεηηλίαζε κε επαίζζεηνπο νηθνινγηθνχο
ζρεκαηηζκνχο, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, παξέρνληαο ηηο αλάινγεο
ζπκβνπιέο πξνο ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Με ιίγα ιφγηα ηεξνχλ θαη επηβιέπνπλ
ηελ ηήξεζε ησλ θσδίθσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα
ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ (λεξφ, θάξκαθα, ιηπάζκαηα
θ.ι.π.), γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ εμαγσγψλ λέσλ θαη δπλακηθψλ θιάδσλ
παξαγσγήο.



Οη ζπλάδειθνη γεσπφλνη θαηαζηεκαηάξρεο έρνληαο γλψζε ηεο αγνξάο θαη
αλαιακβάλνληαο ην ζεκαληηθφ θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αγξνηψλ,
ζπλεηζθέξνπλ ήδε ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο επί δεθαεηίεο.
Απηνί είλαη πιένλ νη ππεχζπλνη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο εμειίμεηο
δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ γεσξγηθή παξαγσγή θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο,
ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα πιεζψξα άιισλ
ππεξεζηψλ.



Ο ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο - αζπκβίβαζην κε ηα δεδνκέλα ησλ δχζθνισλ
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζηξεβιψζεηο θαη
πξαθηηθά

θαζίζηαηαη

κε

εθαξκφζηκε

ηε

δηαδηθαζία

ηεο

άζθεζεο

θπηνπξνζηαζίαο απφ έλα θαηάζηεκα γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη ελ γέλεη ηεο
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.
Ζ ζπληαγνγξάθεζε είλαη θαηάθηεζε φισλ ησλ γεσπφλσλ κειψλ ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ.,
ε επηζηεκνληθή γλψζε είλαη θαηάθηεζε ηνπ θαζελφο θαη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη.
Θεσξνχκε πσο έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ζέκα
δηαιφγνπ ησλ Γεσπνληθψλ θνξέσλ, ψζηε ην ηειηθφ πιαίζην ηεο ζπληαγνγξάθεζεο λα
πξνθχςεη κε θάπνην επηθείκελν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα είλαη ε θνηλή
ζπληζηακέλε φισλ ησλ απφςεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηα Υγείαο ηελ
πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Τέινο είλαη αθαηαλφεηε ε πξνζπάζεηα θάπνηαο κηθξήο κεξίδαο επηπρψο ηνπ
Γεσηερληθνχ θφζκνπ (Παξάξηεκα ΓΔΩΤΔΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο), λα επηβάιεη ηελ
άπνςε ηεο πεξί αλαγθαηφηεηαο αζπκβηβάζηνπ κεηαμχ ζπληαγνγξάθνπ θαη
θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ. Μηα ηέηνηα άπνςε
ζηεξείηαη ζηνηρεηψδνπο βάζεο αηηηνιφγεζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο θαη επηπξφζζεηα
γελλά πνιιά εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ ππάξρνπλ
πίζσ απφ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Διπίδνπκε λα πξφθεηηαη γηα αηπρή ηνπνζέηεζε πνπ
έγηλε πξνθαλψο βηαζηηθά, επηπφιαηα θαη αηεθκεξίσηα θαη δεκηνχξγεζε ζχγρπζε,
εζσζηξέθεηα θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο
Διιεληθήο Γεσξγίαο θαη ηελ επίζεζε πνπ δέρεηαη ζηελ κλεκνληαθή επνρή ην
Γεσηερληθφ Δπάγγεικα.
Σπρόλ επηκνλή ζηελ άπνςε ηνπ αζπκβηβάζηνπ από θάπνηνπο εκπεξηέρεη
ην ζηνηρείν ηεο πζηεξνβνπιίαο γηα ηελ δεκηνπξγία δεζπόδνπζαο ζέζεο ζηελ
δηαδηθαζία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο είλαη άιισζηε
πνπ νδήγεζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηνλ αγξνηηθό ηνκέα ζε αζηνρίεο θαη ηνπο
θνξείο πνπ ηηο αμηνπνίεζαλ ζε εηδηθνύο ηεο αλππνιεςίαο.
Εαθείξεο Μπζηαθίδεο
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