
 

 1 

Επιηροπή για ηην εθαρμογή ηοσ 
μέηροσ ηης Σσνηαγογράθηζης 
Φ.Π.Π. ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

  
Θαβάια, 13-10-2015 

Κπζηαθίδεο Εαθείξηνο – Σπληνληζηήο 

Βξύδαο Εήζεο – Δπ. Θαζ. Γ.Π.Θ. 

Γειέπνγινπ Αλέζηεο – Υπάιιεινο ΥΠΑΠΔΛ 

Σνθνιόγεο Γεκήηξηνο – ΠΟΣΓ 

Ηαθσβάθεο Δπζύκηνο - ΠΟΣΔΓ 

Χπιιίδνπ Αγγειηθή – ΠΔΓΓΥ 

Αλαπι. Ιαγνύδαο Φξήζηνο 

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο 

 
 
Προς: 

 
 

 
 Κοιν.: 

 
 
Γ.Σ. ΓΔΨΤΔΔ 
 
 
 
 

 

Θέμα: Έθθξαζε γλώκεο ηεο επηηξνπήο επί ηνπ ζρεδίνπ Υ.Α. κε ηίηιν “Όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ή επίβιεςεο απηήο”  

Στεη.: Υπ. αξηζκ. πξση. 3236/5-10-2015 έγγξαθν ζαο 

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη κειεηώληαο όιν ην ζρεηηθό πιηθό πνπ καο 

απνζηείιαηε ε επηηξνπή έρεη λα ζαο επηζεκάλεη ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο ηεο πνπ 

αθνξνύλ ην ζρέδην Υ.Α. πνπ καο γλσζηνπνηήζεθε: 

1.  Σηο άρθρο 1 παρ. γ, πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα κπεη έλα αξηζκεηηθό όξην 

επηβιεπόκελσλ ζε έλαλ επηβιέπνληα, δηόηη θαη πξαθηηθά αιιά θαη θπζηθά είλαη 

αδύλαην λα αζθεί θάπνηνο ζσζηά ηα θαζήθνληα ηνπ επηβιέπνληα ζε έλα κεγάιν 

αξηζκό επηβιεπόκελσλ. Αλ δελ κπεη θάπνην όξην ππάξρεη άκεζα ν θίλδπλνο λα κε 

γίλεηαη νπζηαζηηθή επίβιεςε θαη λα εθθπιηζηεί ε όιε δηαδηθαζία. Γηα λα κπεη έλα 

αληηθεηκεληθό όξην όκσο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε αξθεηνί παξάγνληεο 

(ζηξεκκαηηθνί, είδνο θαιιηεξγεηώλ θ.ι.π.).  

2. Σηο άρθρο 1 παρ. δ, πηζηεύνπκε όηη είλαη ππεξβνιηθό γηα έλαλ επηβιέπνληα λα είλαη 

θπζηθά παξόλ θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Ηδηαίηεξα 

κάιηζηα όηαλ πξόθεηηαη ε εθαξκνγή απηή λα αθνξά επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο ζε 

κεγάιεο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαη πνιιά αγξνηεκάρηα, πνπ απαηηνύλ πνιύσξε 

απηνπξόζσπε παξνπζία. Γηα απηό πξνηείλνπκε λα είλαη παξόλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

παξαζθεπήο ηνπο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο θαη όρη θαζόιε ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο. 

3. Σηο άρθρο 1 παρ. ε, πξέπεη λα δίλεηαη άκεζα ε δπλαηόηεηα ζην επηβιέπνληα λα 

δηαγξάθεη από ηελ εθαξκνγή έλαλ επηβιεπόκελν θαη λα απνζύξεη άκεζα ηελ 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζήο ηνπ ζηηο εληνιέο ηνπ, ή όηαλ 
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δελ ηνλ εηδνπνηεί γηα ηε ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ (ρξόλν θαη ηόπν) ώζηε λα 

είλαη παξόλ ζηε δηαδηθαζία. Σπλεπώο ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν ζα πξέπεη λα κπεη κηα 

πξόηαζε πνπ ζα νξίδεη «ηελ ππνρξέσζε ηνπ επηβιεπόκελνπ λα ζπκκνξθώλεηαη 

άκεζα ζηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα θαηά ηελ ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ 

θαη λα εηδνπνηεί ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ θάζε ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ» 

(ηόπν θαη ρξόλν ρξήζεο). 

4.  Σηο άρθρο 1 παρ. ζη, λα θαζνξηζηεί αλ ε θαηαγξαθή απηή ζα γίλεηαη ζε εηδηθό 

έληππν ή ν επηβιέπνληαο ζα ππνγξάθεη πάλσ ζηε ζπληαγή γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηεο, δίλνληαο ηνπ όκσο ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. 

5. Σηο άρθρο 2 λα κπεη κηα λέα παξάγξαθνο 3. γηα ηηο πεξηπηώζεηο πεηξακαηηθώλ ή 

εθπαηδεπηηθώλ αγξώλ θαη αγξνηεκαρίσλ όπνπ δελ ππάξρεη επαγγεικαηηθή ρξήζε 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Έηζη πξνηείλνπκε λα κπεη ε εμήο παξάγξαθνο «Σηελ 

πεξίπησζε Παλεπηζηεκίσλ, Ηλζηηηνύησλ, Υπεξεζηώλ θαζώο θαη Λνκηθώλ Πξνζώπσλ 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηα νπνία ππάγνληαη ζην ΥΠΑΑΤ, νη θάηνρνη 

ηίηινπ ζπνπδώλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 

ηνπ λ.4036/2012, θαη νη νπνίνη δύλαηαη λα πξνκεζεύνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ 

γεσξγηθά θάξκαθα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο γηα επηζηεκνληθνύο-πεηξακαηηθνύο 

ζθνπνύο, ζα δειώλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή „‟Δπαγγεικαηηθή ρξήζε-

επίβιεςε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ‟‟ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηβιέπνληεο ζα 

νξίδεηαη σο επηβιεπόκελνο ν αγξόο, ην αγξόθηεκα ή ν ρώξνο ζηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε-επίβιεςε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ.» 

6. Το άρθρο 3, πιζηεύοσμε όηι πρέπει να ανηικαηαζηαθεί κε ην παξαθάησ 

θείκελν: «Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ από θπζηθό πξόζσπν θάηνρν πηζηνπνηεηηθνύ επαξθνύο 

γλώζεο ησλ ζεκάησλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 44 ηνπ λ. 4036/2012, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε ιήμεο ή αλάθιεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ επαξθνύο γλώζεο ησλ ζεκάησλ νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθώλ 

θαξκάθσλ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε θπζηθό πξόζσπν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 14, 15 

ηεο αξηζ. 8197/90920/22-7-2013 θνηλήο Υπνπξγηθήο απόθαζεο, αλαθαιείηαη άκεζα ε 

δπλαηόηεηα ησλ αλσηέξσ θπζηθώλ πξνζώπσλ λα θάλνπλ επαγγεικαηηθή ρξήζε 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, ή λα επηβιέπνπλ ηελ ρξήζε απηώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 

κελώλ.». Εεηάκε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ δηόηη, έηζη όπσο είλαη 
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δηαηππσκέλν ην άξζξν, γίλεηαη αλαθνξά γηα επηβνιή πνηλώλ κόλν ζε θαηόρνπο 

ηίηισλ ζπνπδώλ (Παλεπηζηεκίνπ, ΤΔΗ) θαη όρη ζε θαηόρνπο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

επαξθνύο γλώζεο ησλ ζεκάησλ νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ 

(αγξόηεο θαη ινηπνί θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ). Σηελ πεξίπησζε καο θαη νη δύν 

θαηεγνξίεο κπνξνύλ θαη αζθνύλ ηα ίδηα θαζήθνληα ηνπ επηβιέπνληα ή ηνπ ρξήζηε θαη 

δελ ζα πξέπεη νη αγξόηεο λα βξίζθνληαη ζην αππξόβιεην από ηελ επηβνιή πνηλώλ θαη 

λα ππάξρεη πνηλή κόλν  γηα ηνπο πηπρηνύρνπο. Άιισζηε ππάξρεη πιεζώξα δηαηάμεσλ 

ζηνπο λόκνπο 4036/2012 θαη 4235/2014 πνπ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 

επηβνιήο πνηλώλ ζε πηπρηνύρνπο (ΑΔΗ - ΤΔΗ) ππεπζύλνπο επηζηήκνλεο. 

7.  Σηο άρθρο 4 παρ.3 πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί θαη ε παξαθάησ πξόηαζε ζην ηέινο 

«Σηηο αλσηέξσ Υπεξεζίεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο 

Ζιεθηξνληθήο Δθαξκνγήο πνπ αθνξνύλ ηε δώλε επζύλεο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 

Σπληνληζηηθή Δζληθή Αξρή (ΣΔΑ)» κε ηελ νπνία παξάγξαθν ζα δηεπθνιύλνληαη νη 

αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπο. 

8.  Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε Υ.Α. γηα ην αλ ππάξρεη πξνϋπόζεζε 

ηήξεζεο άιιεο ζρεηηδόκελεο λνκνζεζία πνπ ελδερνκέλσο λα ηζρύεη θαη λα αθνξά ην 

νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο κεηαμύ επηβιέπνληα – επηβιεπόκελνπ. Έηζη 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα βξεζεί ηόζν ν επηβιέπνληαο (γεσπόλνο ή θάηνρνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ΟΦΓΦ) όζν θαη ν επηβιεπόκελνο παξαγσγόο, ππόινγνη γηα νηθνλνκηθή 

παξάβαζε (κε έθδνζε παξαζηαηηθνύ θ.ι.π.), ελώ ζα έρνπλ ηεξήζεη θαηά γξάκκα ηελ 

παξνύζα Υ.Α.. Αλ ην Υπνπξγείν ζεσξεί όηη δελ ππάξρεη θάπνηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή 

ζηε ζρέζε επηβιέπνληα-επηβιεπόκελνπ ζα πξέπεη λα ην δηεπθξηλίζεη. Πηζηεύνπκε όηη 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα ηέηνηα αλαθνξά ζηελ Υ.Α. δηόηη δελ κπνξεί ν θάζε 

παξαγσγόο θαη επηβιέπνληαο λα είλαη γλώζηεο πεξίπινθσλ νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ θαη 

θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 Σε θάζε πεξίπησζε θαη απεπζπλόκελνη θπξίσο ζην Γ.Σ. ΓΔΨΤ.Δ.Δ. θαη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κε ην παξαθάησ ζρόιην καο, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα δηαβηβαζηεί ζην 

Υπνπξγείν, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ 

θαζήθνληα επηβιέπνληα ζην γεγνλόο όηη, κε ην άξζξν 35 παξ. 4 ηνπ Λ.4036/2012 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Λ.4235/2014 (άξζξν 44), «Πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε 

ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο εκπνξίαο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ απνηειεί ε απαζρόιεζε ηνπ 
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ππεύζπλνπ επηζηήκνλα ή/θαη ππαιιήινπ πσιεηή θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πώιεζεο 

γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ». Σπλεπώο, ε αλάιεςε θαζεθόλησλ επηβιέπνληα ηεο ρξήζεο 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ από ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνπ επηζηήκνλα ζε θαηάζηεκα εκπνξίαο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ε ελδερόκελε 

ππνρξέσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθώλ 

θαξκάθσλ (κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο Υ.Α.) θαζηζηά αζύκβαηεο ρξνληθά ηηο δύν 

απηέο ππνρξεώζεηο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σε πεξίπησζε ηεο δηαπίζησζεο 

παξαβάζεσλ ππάξρνπλ θαη πςειά πξόζηηκα γηα ηνπο ππεύζπλνπο επηζηήκνλεο. Σε απηέο 

ηηο πεξηπηώζεηο νη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα είλαη θεηδσινί ζηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ 

επηβιέπνληα θαζόηη ηα θαζήθνληα απηά κπνξνύλ λα ηα αλαιάβνπλ θαη αγξόηεο - 

επαγγεικαηίεο ρξήζηεο θάηνρνη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ΟΦΓΦ. 

 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

 

 

 

Ο ζπληνληζηήο ηεο επηηξνπήο 

 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


