
   

1 

 

 

  
Καβάια,  10/01/2012 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 

ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο 

 
 

Προς: 
 
 

  
Κοιν.: 

Αξηζ. Πξση: 15 
 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
(ζρεηηθή δηαβνχιεπζε) 
 
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΠΟΓ 
ΠΟΔΓ 
χιινγν Γεσπφλσλ Ν. Καβάιαο 

 
Θέκα: «Προηάζεις ηοσ παραρηήμαηος μας ζηην διαβούλεσζη για ηο Εθνικό Στέδιο 

Δράζης για ηην ορθολογική τρήζη ηων γεωργικών θαρμάκων» 

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 

επηηειψληαο ηνλ θπξηφηεξν ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηνπ πνπ είλαη απηφο ηνπ ζπκβνχινπ ηεο 

πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

(Ν1474/1984), ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαβνχιεπζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ ελ ιφγσ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 32 

ηνπ Ν.4036/2012. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ην παξάξηεκα καο λα ζαο θαηαζέζεη φζν γίλεηαη 

πιεξέζηεξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ην ζέκα, ζπγθάιεζε ζε ζχζθεςε ζπλαδέιθνπο 

Γεσπφλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Να ζεκεηψζνπκε φηη κε ηνλ ίδην είρακε ελεξγήζεη θαη θαηά ηε δηαβνχιεπζε ηνπ 

Ν.4036/2012 φπνπ ζαο είρακε θαηαζέζεη θαη εθεί νινθιεξσκέλα ηηο πξνηάζεηο καο. 

Σν θείκελν ηεο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε ινηπφλ πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζε 

γεληθέο γξακκέο είλαη πεξηεθηηθφ. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα επηηειέζεη ηνπο ζθνπνχο ζχληαμήο 

ηνπ ρξήδεη βειηηψζεσλ, δηνξζψζεσλ θαη πξνζζεθψλ, ηηο νπνίεο αθξνζηγψο ζαο 

παξαζέηνπκε θαη ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ζαο αλαπηχμνπκε φπνηε καο δεηεζεί: 

1) Σν ηκήκα Α ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε αλαθέξεηαη ζε επαγγεικαηίεο 

ρξήζηεο. Δπαγγεικαηίεο ρξήζηεο ζηε ρψξα καο είλαη φινη νη αγξφηεο 

θαηαγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αγξνηψλ θαη ζην κεηξψν θαηφρσλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ παξά ην φηη ζην ζρέδην αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη θαηαγεγξακκέλνη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε πψιεζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πξνο 

ηνπο αγξφηεο είλαη πψιεζε ρνλδξηθήο πξνο επαγγεικαηίεο θαη γηα απηφ 
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ζπλνδεχεηαη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ (ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β..). πλεπψο ζα 

πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ φινη απηνί πνπ αλέξρνληαη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ άλσ ησλ 

600.000 γεσξγψλ. Ζ θαηάξηηζε φκσο απηή γηα λα είλαη επηηπρεκέλε θαη λα θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθή γηα φινπο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ δήισζε ηνπ ΟΓΔ. 

Άιισζηε ε νξζή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. Θα πξέπεη λα ζεζπηζηεί ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΟΓΔ. Με ηε ζεηξά ηεο θαη ε πνιιαπιή 

ζπκκφξθσζε ζέηεη θαλφλεο θαη ζηφρνπο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ παξφληνο Δζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ (άλσ ησλ 

600.000) πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν εγρείξεκα, ην νπνίν γηα λα επηηχρεη ζα πξέπεη 

θαηαξρήλ λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ. πλεπψο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηηο 

επηδνηήζεηο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Όπσο πξνβιέπεηαη ζα πξέπεη επίζεο λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη ηα ρξήκαηα απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΠΑ (κεηά ην 2013) ελψ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αγξφηε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε ζπκβνιηθφ κφλν επίπεδν 

(θφζηνο εγγξαθήο).  

2) Ο ξφινο ησλ Γεσπφλσλ σο εθπαηδεπηψλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Πξνέρεη ινηπφλ ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ. 

3) Οη ησξηλνί θάηνρνη αδείαο πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ 

απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, ιφγσ επαξθνχο επίπεδνπ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα 

φκσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εθπαίδεπζε Γεσπφλσλ θαη απφθνηησλ ΣΔΗ Φπη. Παξ., 

εθφζνλ αηηνχληαη λέαο άδεηαο πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

παξφληνο ζρεδίνπ. 

4) ηελ παξάγξαθν 3.3. πνπ αθνξά ηνπο πκβνχινπο θαη θαζνξίδεη ηνπο 3 ζηφρνπο 

ηνπ ζρεδίνπ ζηνλ ηνκέα απηφ, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν 2νο ζηφρνο 

πνπ πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκβνχινπ ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 35 παξ. 13 ηνπ 

Ν.4036/2012. Πξφθεηηαη γηα κηα αζαθή θαη αληηεπηζηεκνληθή δηάηαμε ε νπνία 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

5) Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πξέπεη λα αθαηξεζεί ηειείσο θαη ε παξάγξαθνο 6.9. δηφηη δελ 

δχλαηαη λα ππάξμεη ζχκβνπινο νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πνπ δελ 

δηαζέηεη πηπρίν γεσπφλνπ ή έζησ ηερλνιφγνπ θπη. παξαγσγήο (φπσο νξίδεηαη ζην 
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Π.Γ. 109/1989). Δίλαη αδηαλφεην, αληηεπηζηεκνληθφ θαη επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα 

πγεία, ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην πεξηβάιινλ θάηη ηέηνην θαη δελ 

ζπκβαδίδεη κε ην πλεχκα ηνπ ππφινηπνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Δπηπιένλ έξρεηαη θαη ζε 

αληίζεζε ηφζν κε ην πλεχκα ηνπ Ν. 4036 φζν θαη κε ην Π.Γ. 109/1989. 

6) Δπηπιένλ, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ηα παξαπάλσ, ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

θεθαιαίνπ 4 ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην ππνζχζηεκα θαηάξηηζεο Ο.Υ.Γ.Φ. 

σο θαηαξηηδφκελνη ζχκβνπινη νη κε θάηνρνη νξηδφκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ζαο αλαθέξνπκε παξαπάλσ (4 θαη 5). 

πλεπψο γηα λα κε δεκηνπξγεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξακε, 

πηζηεχνπκε φηη χκβνπινη ζα πξέπεη λα είλαη νη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ 109/1989, λα έρνπλ ηα πξνζφληα 

θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνθηήζνπλ άδεηα εκπνξίαο γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ (ρσξίο λα είλαη φκσο θάηνρνη). 

7) ηνλ ίδην πίλαθα 1 πξνηείλνπκε ζην ππνζχζηεκα θαηάξηηζεο Ο.Υ.Γ.Φ. ζηνπο θνξείο 

λα κπεη θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

8) Όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηέο, πξνηείλνπκε απηνί λα πξνέξρνληαη απφ ην κεηξψν 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη απφ ην κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.. 

Σνλίδνπκε γηα κηα αθφκα θνξά φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ηεο έληαμεο θαη άιισλ Γεσηερληθψλ ζηα αλσηέξσ κεηξψα παξά ηελ θσιπζηεξγία 

πνπ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

9) ην ηκήκα Α θαη ζηελ παξάγξαθν 6.8 Β θαη Γ πξνηείλνπκε λα ππάξρεη θαη ε 

επηβνιή ηθαλνχ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ. Δλψ ζην Γ. ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ λα 

αιιαρηεί ε ιέμε «δχλαηαη» γηα ηα ΠΚΠΦ& ΠΔ κε ηελ ιέμε «νθείινπλ». 

10) ηελ παξάγξαθν 8.4 πξνηείλνπκε ην θφζηνο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ λα είλαη 

ζπκβνιηθφ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ηα 5 ρξφληα. Θα πξέπεη φκσο λα δηεπθξηληζηεί 

ε δηαδηθαζία ηεο αλαλέσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηά ηελ ιήμε ηνπ. Θα ρξεηαζηεί 

θαηλνχξγηα επηκφξθσζε; 

11) ην ηκήκα Β ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, πξνηείλνπκε 

ζην ηέινο λα πξνζηεζεί παξάγξαθνο φπνπ ζα αλαθέξεη φηη «απαηηείηαη ε έθδνζε 

γξαπηήο νδεγίαο «εθαξκνγήο θπηνπξνζηαζίαο» θαη ε απφδεημε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπκβνχινπ πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε ιηαληθή πψιεζε γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ», γηα ιφγνπο ηεθκεξίσζεο, δπλαηφηεηαο ειέγρνπ θαη ηήξεζεο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκηκφηεηαο. 
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12) ην ηκήκα Γ πξνηείλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ ΣΔΔΔΓΦ θαη ησλ ΠΤΑΑΜ λα αλαηεζεί 

ζηα ΠΚΠΦ & ΠΔ, δηφηη είλαη νη κφλεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΑΣ κε 

αλάινγα αληηθείκελα. 

13) ην Σκήκα Ε, πνπ αθνξά ηα εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Τδάηηλνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Πφζηκνπ Νεξνχ, δελ γίλεηαη θακία κλεία θαη δελ ιακβάλεηαη 

νπδεκία κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπιινγηθά ζεκεία γέκηζεο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ. Απηά ηα ζεκεία είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο  ζεκεηαθήο ξχπαλζεο θαη ζα πξέπεη λα δνζεί κέξηκλα θαη 

λα γίλεη ν απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηνχ ηνπ είδνπο ηεο 

ξχπαλζεο. 

Δπίζεο, άιιν έλα είδνο ζεκεηαθήο ξχπαλζεο αθνξά ην πιχζηκν ησλ  ςεθαζηηθψλ 

κεραλεκάησλ, φπνπ θαη εθεί δελ δίλεηαη κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κείσζε απηήο ηεο κνξθήο ξχπαλζεο. Γελ γίλεηαη νπδεκία 

αλαθνξά γηα ηηο βηνθιίλεο, ππνδνκή ε νπνία θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηε 

κείσζε απηήο ηεο κνξθήο ξχπαλζεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ζπιινγηθψλ ζεκείσλ  γέκηζεο ησλ ςεθαζηηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ρψξσλ πιπζίκαηνο (βηνθιίλεο), αιιά θαη ινηπψλ ππνδνκψλ 

(αζθαιήο δηαρείξηζε θελψλ ζπζθεπαζίαο-ελεκέξσζε θνηλνχ-επαηζζεηνπνίεζε) 

απαξαίηεηε είλαη θαη ε ζεζκηθή ζπκκεηνρή ησλ Σ.Ο.Δ.Β. (φπνπ ππάξρνπλ) ή ηεο 

ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

Κιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο 

αμηφινγνπο επηζηήκνλεο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα δηαηππψζνπκε ηηο αλσηέξσ 

απφςεηο, είηε ζπκκεηέρνληαο ζηε ζρεηηθή ζχζθεςε πνπ δηνξγαλψζακε, είηε 

απνζηέιινληαο καο γξαπηψο ηηο πξνηάζεηο ή ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ε πιεξνθνξία.         

     

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 
 
 
 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 
 


