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 Θέκα: «Πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε 

Γεσξγηθψλ θαξκάθσλ» 

ρεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 2850/32992 / 16-3-2016  

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο, πεξί ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο πνπ αθνξά ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ, ζαο ππνβάινπκε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο, πνπ αθνξνχλ, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ ρξεζηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε γλψζεσλ 

νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Γηα φζα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ δελ αλαθεξφκαζηε θαη δελ 

ππνβάινπκε πξνηάζεηο, ζπκθσλνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ. Γηα ηα ππφινηπα έρνπκε λα ζρνιηάζνπκε 

θαη λα ζαο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: 

Άξζξν 12:1.α) νη ρξήζηεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηα ζέκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηνπ λ. 

4036/2012(Α΄8). Γειαδή ην πηζηνπνηεηηθφ λα είλαη απαξαίηεην κφλν ζε απηνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο θαη ρξήζεο ησλ 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Γηα ην ζέκα απηφ αλακέλνπκε θαη ηελ έθδνζε ηεο Τ.Α. γηα ηνλ επηβιέπνληα. 

Ήδε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζαο έρεη ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ επί ηνπ ζρεδίνπ Τ.Α. γηα ηνλ επηβιέπνληα. 

2.α) δελ δηαθσλνχκε λα εκπιαθνχλ νη ΓΑΟΘ ζηε δηνξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ, αιιά ζε πνιιέο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Π.Δ.) ππάξρεη έιιεηςε ζπλαδέιθσλ, θαηάιιεισλ ρψξσλ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.  

3.α), β), γ) θαη δ). Γηαθσλνχκε απφιπηα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ πξνζσξηλνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 
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Άξζξν 13:1.) ε αξθεηέο Π.Δ. ιεηηνπξγνχλ πηζηνπνηεκέλεο δνκέο θαηάξηηζεο Θε.Γη.Βη.Κ. (πξψελ 

Θ.Δ.Θ.) ηδηνθηεζίαο ησλ Π.Δ. Κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα Θ.Δ.Θ. απηά πιεξνχλ ηελ ππνδνκή θαη 

δηαζέηνπλ ηα πιηθνηερληθά κέζα, κε ηελ επίβιεςε ησλ ΓΑΟΘ θαη έλα κηθξφ έζνδν, ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ. 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 

1. Δπεηδή ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξνπζηάζηεθαλ θαηλφκελα θαηαζηξαηήγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

απφ νξηζκέλα ΘΔΘ, ζα πξέπεη λα εληαζνχλ νη έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηφζν θαηά 

ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο. ε θάζε δηελέξγεηα 

εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα παξαβξίζθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ππάιιεινο ησλ ΓΑΟΘ (ζε εμεηάζεηο 

άιισλ θνξέσλ) ή ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

2. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ φια ηα πξναπαηηνχκελα θαη πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο θαηάξηηζεο, φπσο νξίδνληαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο (ππ. αξηζκ. 

απφθαζε 8197/90920 ΦΔΘ Σεχρνο Β’ 1883/1-8-2013 φπνπ ζην Θεθάιαην Η θαζνξίδνληαη φιεο 

νη ιεπηνκέξεηεο) ψζηε λα ζσξαθηζηεί ε δηαδηθαζία θαη λα είλαη αδηάβιεηε. Πηζηεχνπκε φηη 

κφλν ηεξψληαο ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Γεσπφλσλ εθπαηδεπηψλ, ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ εθπαηδεπηψλ Γεσπφλσλ, ηε 

ηήξεζε ησλ απαξαηηήησλ 24 σξψλ θαηάξηηζεο ηωλ αγξνηώλ, ε νπνία πηζηεύνπκε όηη 

ζα πξέπεη λα γίλεη ππνρξεωηηθή θαη ησλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ ζα 

κπνξέζεη λα ζωξαθηζηεί απηή ε δηαδηθαζία απηή πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε 

ζπληαγνγξάθεζε. Θεσξνχκε φηη ε ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε ζα αλαβαζκίζεη ηελ φιε 

δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ζα αληαπνθξηζνχλ νη πξαγκαηηθνί 

ρξήζηεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Ίζσο ζα κπνξνχζε ε θαηάξηηζε λα νξηζηεί ζε 12 ψξεο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε χιε ηνπ Παξαξηήκαηνο, εθηφο θαη αλ πξνζηεζεί θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε, 

εηδηθά ζηελ ελφηεηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. εκαληηθφ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο 

λνκνζεζίαο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ ελλνηψλ, ε πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε θαη γεληθά ε δηαδηθαζία 

ηεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη φρη ε απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

3. Εξαζηηερληθή ρξήζε. Ζ ζπληαγνγξάθεζε αθνξά ηα ζθεπάζκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

επαγγεικαηίεο ρξήζηεο. 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 πξόβιεκα γηα ηνπο εξαζηηέρλεο πνπ 

ζέινπλ λα πξνκεζεπηνύλ θάπνηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξνϊόληα γηα ηδία ρξήζε 

(αθνχ δελ ζα έρνπλ θαη πηζηνπνηεηηθφ νξζνινγηθήο ρξήζεο) ζηνλ θήπν ηνπο. Κε 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 
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κηθξναγνξαπσιεζίεο (αθφκα θαη αλ γίλνπλ εθηθηέο) ν ππεχζπλνο Γεσπφλνο ζα επσκηζηεί έλα 

δπζαλάινγν γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηεο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο. 

πλεπψο, ζα πξέπεη ην Τπνπξγείν λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξείεο λα δηαζέζνπλ ζηελ 

αγνξά πνιύ πεξηζζόηεξα εξαζηηερληθά ζθεπάζκαηα (απηή ηελ ζηηγκή απαηηείηαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ε ίδηα δηαδηθαζία έγθξηζεο κε ηα επαγγεικαηηθά, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

αληηθίλεηξν γηα ηηο εηαηξείεο) πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζε κηθξέο θαιιηεξγνύκελεο 

εθηάζεηο θαη ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγωγή πξνϊόληωλ γηα ηδηνθαηαλάιωζε. Οη 

πεξηνξηζκνί απηνί θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζθεπάζκαηνο σο ζπληαγνγξαθνχκελνπ ή φρη, ζα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 

απηά ηα ζθεπάζκαηα ζα έρνπλ ζήκαλζε αλ ζπληαγνγξαθνχληαη ή φρη. 

4. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φκσο ε αζθάιεηα ηνπ εξαζηηέρλε ρξήζηε, ηνπ ηδηνθαηαλαισηή θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη θαη ε πώιεζε ηωλ εξαζηηερληθώλ ζθεπαζκάηωλ λα γίλεηαη 

παξνπζία ηνπ ππεύζπλνπ επηζηήκνλα Γεωπόλνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα γίλεηαη 

ππό ηηο νδεγίεο ηνπ. Δλαιιαθηηθά ε ζέζπηζε ηνπ επηβιέπνληα ζα ιχζεη ην πξφβιεκα αλ 

αθνξά ηελ εξαζηηερληθή ρξήζε. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο ησλ εξαζηηερληθψλ 

ζθεπαζκάησλ ζα βνεζήζεη πνιχ ε εηζαγσγή εηνηκφρξεζησλ δηαιπκάησλ θαη ζθεπαζκάησλ 

πξνο εθαξκνγή απφ ηνπο εξαζηηέρλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

θαηαλαισηή ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα Γεσπφλνπ 

5. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ λα 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εηψλ, π.ρ. 7 εηψλ.  

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.      

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

 


