
   

 

Σσνηονιζηικό Σσμβούλιο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Λέζβος 22-23 Μαΐοσ 2015 

Ειζήγηζη ηοσ Ζαθ. Μσζηακίδη, προέδροσ ηης Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Α.Μ. 

με θέμα: «Σσνηαγογράθηζη θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων 

Σσνηονιζηής επιηροπής ηοσ ΓΕΩΤΕΕ για ηην ζσνηαγογράθηζη 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζέζπηζεο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ είλαη ε εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο νινθιεξσκέλεο 

θπηνπξνζηαζίαο θαη ν έιεγρνο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ επηβιαβψλ 

νξγαληζκψλ κε ρακειή εηζξνή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 

Με ην άξζξν 44, παξ. 4 ηνπ λ.4235/2014 ζεζπίζηεθε ε απαίηεζε 

ζπληαγνγξάθεζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εκπνξία ηνπο απφ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 

H πιεηνςεθία ηνπ Γεσπνληθνχ θφζκνπ ραηξέηηζε ηελ ζέζπηζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ελφο πάγηνπ αηηήκαηνο ηνπ θιάδνπ θαη 

παξάιιεια εμέθξαζε ηελ θάζεηε θαη έληνλε δηαθσλία ηνπ ζηελ 

επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα λα απαγνξεπζεί ε άδεηα ζπληαγνγξάθεζεο απφ 

ηνπο δηαλνκείο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ε νπνία κάιηζηα νδήγεζε ηoλ ρψξν 

καο ζε έλα (επηπρψο κηθξφ ρξνληθά) θχθιν εζσζηξέθεηαο θαη άγνλσλ 

αληηπαξαζέζεσλ.  

Η πξνζπάζεηα γηα χπαξμε αζπκβηβάζηνπ κεηαμχ ζπληαγνγξάθνπ θαη 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηεξνχληαλ 

ζηνηρεηψδνπο βάζεο αηηηνιφγεζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο θαη επηπξφζζεηα 

γελλνχζε πνιιά εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ 

ππήξραλ πίζσ απφ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. 

Σειηθά επηθξάηεζε ε ινγηθή θαη κπνξνχλ πιένλ κε ηελ ηήξεζε ησλ 

απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ λα ζπληαγνγξαθνχλ φινη νη ζπλάδεξθνη. 



   

Γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ θαη άιια πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία θαη θαηά ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα εθδνζεί απφ ην Τπνπξγείν ζεηξά εγθπθιίσλ πνπ ζα δηεπθξηλίδνπλ 

φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.  

Πξηλ ζαο αλαιχζνπκε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπληαγνγξάθεζε 

πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα δεηεζεί παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, πνπ είλαη ε 28-8-2015, 

έηζη ψζηε λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα εμνηθεησζνχλ νη ζπλάδειθνη 

ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ζα έρνπλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ππνβάιινληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. Σαπηφρξνλα ζα δνζεί θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο (θαη φρη 

ελ κέζσ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ) ψζηε νη εηαηξείεο software λα πξνιάβνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ ζπληαγνγξάθεζεο, θπξίσο σο επέθηαζε 

ησλ ινγηζηηθψλ παθέησλ έθδνζεο θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα πψιεζεο γεσξγηθψλ 

εθνδίσλ. Η παξάηαζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θνληά ζηελ νξηζηηθή 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ (ηδηαίηεξα αλ παξαηαζεί θαη απηή)?. Δπηπξφζζεηα 

ππάξρνπλ θαη ηα παξαθάησ δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ επίιπζεο θαη ζα 

απνηειέζνπλ θη αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο ηεο νπνίαο είκαη ζπληνληζηήο: 

1.  Η ζπληαγνγξάθεζε αθνξά ηα ζθεπάζκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

επαγγεικαηίεο. Δπεηδή φκσο ζηελ αγνξά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζθεπαζκάησλ πνπ ππάξρνπλ είλαη απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ειάρηζηα 

ζθεπάζκαηα ππάξρνπλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εξαζηηέρλεο, ζα ππάξμεη 

πξφβιεκα ζηνπο εξαζηηέρλεο γηα λα πξνκεζεπηνχλ θάπνηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα γηα ηδία ρξήζε (αθνχ δελ ζα έρνπλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ νξζνινγηθήο ρξήζεο) ζηνλ θήπν ηνπο. Με ιίγα ιφγηα 

θαηαξγνχκε εκκέζσο ηελ νηθηαθή ιαραλνθνκία θαη δελδξνθνκία πνπ 

θαηά θφξνλ ππάξρεη ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε ηνπο 



   

θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο. Δπηπιένλ γηα ηέηνηνπο είδνπο ιηαληθέο 

κηθξναγνξαπσιεζίεο (αθφκα θαη αλ γίλνπλ εθηθηέο) ν ππεχζπλνο 

Γεσηερληθφο ζα επσκηζηεί έλα δπζαλάινγν γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο ζε 

ζρέζε κε ηελ αμία ηεο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο. πλεπψο, ζα πξέπεη ην 

Τπνπξγείν λα δηεπθνιχλεη (Γνπιγεξίδεο)  ηηο εηαηξείεο λα δηαζέζνπλ 

ζηελ αγνξά πνιχ πεξηζζφηεξα εξαζηηερληθά ζθεπάζκαηα θαη 

παξάιιεια λα ηεζεί έλα ειάρηζην ππνρξεσηηθφ φξην έθηαζεο γηα ηελ 

έθδνζε κηα ζπληαγήο (π.ρ. 500 ηκ. Αγξνχ πνπ είλαη θαη φξην δήισζεο 

ζην ΟΓΔ). Όξην πνπ ζα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην κέγεζνο ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ, ζα αθνξά ηνπο εξαζηηέρλεο 

ρξήζηεο θαη θάησ ηνπ νπνίνπ δελ ζα απαηηείηαη ζπληαγή. 

2.  Όζνλ αθνξά ηα ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ έγθξηζε γηα ηε βηνινγηθή 

γεσξγία θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλα απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηίεο 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα εμαίξεζε. Δπεηδή ηα ζθεπάζκαηα 

απνδεδεηγκέλα είλαη αζθαιή γηα ην πεξηβάιινλ, ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ 

θαηαλαισηή (ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο) ζα πξέπεη απηά ηα 

ζθεπάζκαηα λα κπνξνχλ λα πσινχληαη ζε εξαζηηέρλεο θαη λα κελ 

απαηηείηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ νξζνινγηθήο ρξήζεο. Η 

ζπληαγνγξάθεζε ηνπο κπνξεί θάιιηζηα λα κελ γίλεηαη ή αλ γίλεηαη, λα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ πξνηείλακε παξαπάλσ. 

3.  Να δηεπθξηληζηεί πιήξσο ην ζέκα ησλ ακνηβψλ ηνπ ζπληαγνγξάθνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ψζηε νη ζπλάδειθνη πνπ 

αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν λα είλαη θαζφια λφκηκνη, εθδίδνληαο ή φρη 

ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, θάλνληαο έλαξμε ή φρη ζηε ΓΟΤ. 

4. Να δηεπθξηληζηεί ην ζέκα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, δηεπθξηλίδνληαο ηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο ειέγρνπ ησλ 

αγξνηψλ θαη ηεο ακνηβήο, ζε ζρέζε πάληα κε ηα θαζήθνληα ηνπ 

Γεσπφλνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη κε ηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα. 

5.  Μεγάιν πξφβιεκα απνηειεί ην ζέκα ηεο κε δπλαηφηεηαο έθδνζεο 

ζπληαγήο ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο εθαξκνγήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 



   

Σν πξφβιεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηηο αγξνηηθέο θαη λεζηψηηθεο 

πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο ηνπ internet. Σφηε ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη πξνζσξηλή ελαιιαθηηθή ιχζε, ε νπνία - κεηά απφ έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα - ζα θαηαρσξείηαη ζην δηαδίθηπν. Πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα ζα πξφθεηηαη γηα επείγνπζα εθαξκνγή θάπνηνπ ζθεπάζκαηνο 

κεηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε ηνπ γεσπφλνπ ζην ρσξάθη. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη πξνγελέζηεξα ε έθδνζε ηεο ζπληαγήο 

θαη αλ δελ ππάξρεη internet δελ ζα κπνξεί λα ζπληαγνγξαθεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη λα εθηειεζηεί ζηε ζπλέρεηα, πξνθαιψληαο 

έηζη δεκηά ζηνπο αγξφηεο.  

6. Να δηεπζεηεζνχλ ζέκαηα δηρνγλσκίαο π.ρ. κεηαμχ ηνπ Γεσπφλνπ πνπ 

εθδίδεη ηε ζπληαγή θαη ηνπ Γεσπφλνπ πνπ ηελ εθηειεί. Θέκαηα πνπ 

κπνξεί λα ππνθξχπηνπλ εκπνξηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, ή ζέκαηα 

ζπλδπαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ 

δηαιπηψλ ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί ζην ηέινο ηε δεκηά λα 

ηελ ππνζηεί ν ίδηνο ν παξαγσγφο. 

7.  Τπάξρεη ζέκα θαη ζε νξηζκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ έγθξηζε ζε 

θάπνηεο θαιιηέξγεηεο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθά νλφκαηα θαη 

ηαπηφρξνλα νη ίδηεο δξαζηηθέο δελ έρνπλ έγθξηζε ζηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο 

κε άιια εκπνξηθά νλφκαηα. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπληαγνγξάθεζε 

γίλεηαη κε ηε δξαζηηθή νπζία ζα πξέπεη ν εθηειψλ ηε ζπληαγή λα ειέγρεη 

απηή ηε ζπκβαηφηεηα.  

8. Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά κέηξα, ψζηε ε 

ζπληαγνγξάθεζε - πέξαλ ηνπ επηπιένλ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο - λα 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παξάλνκσλ 

εηζαγσγψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ, γηα λα γίλεη έηζη απνδεθηή θαη πιήξσο 

εθαξκνζηέα απφ φινπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα 

επηζπλάπηεηαη ε ζπληαγή ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο γεσξγηθψλ εθνδίσλ 

θαηά ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ αγξνηψλ, σο απαξαίηεην 

δηθαηνινγεηηθφ. 



   

9. Σελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ γηαηί 

ζχκθσλα κε πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε δελ πεξηέρεη φιεο ηηο δξαζηηθέο 

θαη ηα ζθεπάζκαηα, θαζψο επίζεο λα ιεθζεί κέξηκλα θαη γηα ηελ έληαμε 

ζθεπαζκάησλ πνπ πήξαλ άδεηα γηα επείγνπζεο ρξήζεηο 120 εκεξψλ. 

(ίκνγινπ) 

10. Σελ ρξήζε απφ ην ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πειαηψλ κε ηελ νπνία γίλεηαη ε θαηαγξαθή θαη λα κελ 

απαηηείηαη εθ λένπ θαηαρψξεζε ησλ πειαηψλ απφ ηνλ ζπλάδειθν γηα 

ηελ ζπληαγνγξάθεζε. (Σξνπκπάηαο) 

11. Με βάζε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο 

ρψξαο καο λα πεξηνξίζεη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζηα απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο θαη λα δηαζθαιίζεη κε 

βάζε ηελ πθηζηάκελε επξσπατθή κεζνδνινγία ηελ πξνζηαζία φζσλ 

απφ απηά ηα ζηνηρεία είλαη εκπηζηεπηηθά. Όζν δε αθνξά γηα ηα 

ζπιιεγφκελα ζήκεξα κέζσ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ 

ζηνηρεία πξνζσπηθνχ θαη απφξξεηνπ ραξαθηήξα (φπσο είλαη ην ΑΦΜ 

ηνπ αγνξαζηή αιιά θαη ην εκπνξηθφ φλνκα ηνπ ζθεπάζκαηνο) ε ζέζε 

καο είλαη φηη ΠΑΡΑΝΟΜΑ ζπιιέγνληαη θαη θαθψο κλεκνλεχνληαη ηα 

ζπιιεγφκελα απηά ζηνηρεία σο εξγαιεία ειέγρνπ ηεο αγνξάο γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ δελ έρνπλ επαξθψο αηηηνινγεζεί. 

Θα επηζπκνχζακε ην ΤΠΑΠΔΝ λα αλαιάβεη ην ίδην ηελ πξσηνβνπιία επί ησλ 

δχν παξαπάλσ ζεκάησλ:  

α)ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη  

β) ηεο δηαζθάιηζεο ησλ φπνησλ ηειηθά πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζπιιέγνληαη, 

ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Μφλν κηα ηέηνηα γλσκνδφηεζε - θαζνδήγεζε ζα δηαζθάιηδε ηε 

δηαδηθαζία ηφζν ζε επίπεδν ππνθεηκέλσλ (γεσπφλσλ ή αγξνηψλ) φζν θαη ζε 

επίπεδν ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ζην ΤΠΑΠΔΝ. 

 

 


