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ΥΩΡΙ ΣΗΝ ΕΞΑΙΡΕΗ ΣΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
Κε αθνξκή ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηαμχ ζπλαδέξθσλ θαη ηε δηρνγλσκία απφ
θνξείο ηνπ θιάδνπ , ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο , νη πξφεδξνη ησλ
Παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. , Θεληξ. Διιάδνο Γεσξγηάδεο Ησάλλεο θαη Αλαη. Καθεδνλίαο
Κπζηαθίδεο Εαθείξεο , αλέιαβαλ πξσηνβνπιία ππνγξαθήο ηνπ παξαθάησ θνηλνχ θεηκέλνπ
απφ ηνπο ζπλαδέξθνπο ησλ ππνινίπσλ Παξαξηεκάησλ , πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη βάζε γηα
ηε ζέζε ηνπ θεληξηθνχ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. αιιά θαη λα δηαθφςεη ην θιίκα εζσζηξέθεηαο , πνπ
απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ θιάδν απφ ηα πξαγκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα.
«Όινη νη ζπλάδειθνη γεσπφλνη δηαβάδνληαο ην ζρέδην λφκνπ ζηηο ζρεηηθέο ζπζθέςεηο
πνπ δηνξγαλψζακε ζηα παξαξηήκαηα 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 θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, απνηειεί 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.

Πξφηεηλαλ δε θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα απαιεηθζεί ε ξεηή αλαθνξά ηνπ
αζπκβίβαζηνπ ζην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην ζέζε ηελ νπνία πηνζεηνχκε θαη εκείο 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 επί δεθαεηίεο γλψζηεο ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο, γλψζηεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ επηηεινχλ έλα πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν, απηφ ηνπ γεσπφλνπ εθαξκνγψλ, πνπ ζηηο παξνχζεο

νηθνλνκθέο

ζπλζήθεο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία.


Οη

ζπλάδειθνη

γεσπφλνη

θαηαζηεκαηάξρεο

είλαη

γλψζηεο

ηεο

εθκεηάιιεπζεο θάζε πειάηε ηνπο, γλσξίδνληαο ηελ θνπιηνχξα

αγξνηηθήο
ηνπ, 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.


Οη

ζπλάδειθνη γεσπφλνη θαηαζηεκαηάξρεο έρνληαο γλψζε ηεο αγνξάο θαη

ιακβάλνληαο ζεκαληηθφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αγξνηψλ, ζπλεηζθέξνπλ ήδε
ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο επη δεθαεηίεο.


Ο ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο 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.



Σπρφλ ζπζρέηηζε ηνπ αζπκβηβάζηνπ - πνπ ζέιεη λα επηβάιεη ην παξφλ λνκνζρέδην κε ην αζπκβίβαζην πνπ επηθξαηεί ζηα αλζξψπηλα θάξκαθα είλαη παληειψο άηνπε,
δηφηη ε αλζξψπηλε θαξκαθνινγία θαη ηαηξηθή είλαη δχν δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο. Δλψ
ζηα γεσξγηθά θάξκαθα ν ζπληαγνγξάθνο θαη ν ππεχζπλνο πσιεηήο γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ έρνπλ ηηο ίδηεο επηζηεκνληθέο ζπνπδέο κε ηνλ δεχηεξν λα έρεη ζηελ
ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα κεγαιχηεξε γλψζε ιφγσ ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο
εηψλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξνζηαηεχζεη ηφζν ηε γεσξγηθή παξαγσγή φζν θαη ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αγξφηε θαη ηνπ θαηαλαισηή .

Ζ ζπληαγνγξάθεζε είλαη θαηάθηεζε φισλ ησλ γεσπφλσλ κειψλ ηνπ ΓΔΩΣ.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 πνπ ζα πξνθχςεη κε θάπνην επηθείκελν
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα λα είλαη ε θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ απφςεσλ κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηα Τγείαο ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.»

θαη ηεο αχμεζεο ηεο

Οη Πξφεδξνη ησλ Παξαξηεκάησλ
Ησάλλεο Γεσξγηάδεο
Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
σηήξηνο Ιακπξφπνπινο
Ησάλλεο Σζαθίξεο
Αιέμαλδξνο ηεθαλάθεο
ππξίδσλ Κπαιακπέθνο
ηαχξνο Εαλφπνπινο
Βαζίιεηνο Γειεζηακάηεο
Δπάγγεινο εκαλδξάθνο

