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Θέκα: Γηαβίβαζε απφςεσλ - πξνηάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο
ησλ Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ»
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηφο καο ζε πξφζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο θαη αθνχ
κειέηεζε ηελ θνηλά επεμεξγαζκέλε πξφηαζε απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε θαη Θεληξηθήο Διιάδνο θ.
Γεσξγηάδε Ησάλλε θαη θαζψο θαη απφ νκάδα γεσπφλσλ - ηδηνθηεηψλ θαηαζηεκάησλ απφ
Έβξν, Θαβάια, Ζκαζία, Πέιια, Ιάξηζα, Θαξδίηζα, Φζηψηηδα, Θνξηλζία, Αξγνιίδα, Ιαθσλία,
απνθάζηζε νκφθσλα φηη ζπκθσλεί κε απηήλ θαη ζα ηελ θνηλνπνηήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ
εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ζε θάζε άιινλ ελδηαθεξφκελν.
πλεκκέλα αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ησλ πξνηάζεσλ απηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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ΘΔΚΑ: «ΠΡΟΣΑΔΗ - ΒΔΙΣΗΩΔΗ ΣΟΤ ΤΣΖΚΑΣΟ ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ ΦΠΠ
ΣΟΤ ΤΠΑΑΣ»

(Θνηλά επεμεξγαζκέλε πξφηαζε απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε, Θεληξηθήο Διιάδνο θ. Γεσξγηάδε
Ησάλλε θαη θαζψο θαη απφ νκάδα γεσπφλσλ - ηδηνθηεηψλ θαηαζηεκάησλ απφ Έβξν,
Θαβάια, Ζκαζία, Πέιια, Ιάξηζα, Θαξδίηζα, Φζηψηηδα, Θνξηλζία, Αξγνιίδα θαη Ιαθσλία)
Ζ ζπληαγνγξάθεζε – θαηαγξαθή απνηεινχζε έλα πάγην αίηεκα ηνπ Γεσπνληθνχ
θφζκνπ ηφζν ησλ 2000 πεξίπνπ ζπλαδέξθσλ ηδηνθηεηψλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ΦΠΠ
φζν θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαθίλεζε ΦΠΠ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Κπνξεί θαη
πξέπεη λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ Γεσξγηθψλ
Φαξκάθσλ ζηελ αζθαιή δηαδηθαζία παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο
καο πνπ ηα πεξηζζφηεξα θπηηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ή
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαηαλαισηή θαη παξαγσγνχ,
θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ππέξηαην ζηφρν ηελ αεηθφξν γεσξγία.
Ζ

θαηαγξαθή

επίζεο

ζηα

πιαίζηα

εθαξκνγήο

ζπζηεκάησλ

παξαγσγήο

είηε

αλαθεξφκαζηε ζε εζληθά πξφηππα είηε ζε δηεζλή κπνξεί λα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν
ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, άξα θαη δηαβαηήξην εηζφδνπ ησλ αγξνηηθψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ
κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε απαηηεηηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Άιισζηε ην πθηζηάκελν πιαίζην δηάζεζεο ησλ θ.π. ζηε ρψξα καο πξνυπέζεηε ηελ
παξνπζία θαη ηε ζπκβνπιή ππεχζπλνπ επηζηήκνλα/γεσπφλνπ πνιχ πξηλ ηελ πηνζέηεζε
ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ κνληέινπ απφ ηελ Δ.Δ. δηα ηεο νδεγίαο 128/2009 γηα ηελ νξζνινγηθή
ρξήζε ησλ θ.π.. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νπνίαο απφ 1/1/2014 ηζρχεη ε ππνρξεσηηθή
ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ πσιήζεσλ ησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ, ε νπνία ζηηο
πεξηπηψζεηο ζπκβνπιήο θαη πψιεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν επηζηήκνλα ησλ θαηαζηεκάησλ
θ.π. δχλαηαη λα επέρεη θαη ζέζε ζπκβνπιήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ/ζπληαγήο.
Θξίλνπκε

ινηπφλ

ζθφπηκν

λα

θαηαδείμνπκε

θάπνηα

πξνβιήκαηα

-

ζέκαηα

πνπ

παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο:
1. Θέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο 1185/2009 γηα ηα ζηαηηζηηθά ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ (άξζξν 3 ζεκείν
4) θαη 223/2009 γεληθά γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (άξζξν 20): Πνηά είλαη ηα
‘θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα’ πνπ έιαβαλ νη αξκφδηεο αξρέο
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γηα ηελ ‘θπζηθή θαη ινγηθή πξνζηαζία’ ησλ ζπιιεγφκελσλ ‘απφξξεησλ’ ζηνηρείσλ; Πνηφο
δηαρεηξίδεηαη απηήλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία απηήο έρνπλ νη
δπν ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε έληππν ιηαληθήο πψιεζεο Γεσξγηθψλ
Φαξκάθσλ, κήπσο θάηη ηέηνην δελ ζπλάδεη κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία;
2. Θέκαηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζθνπνχο ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο
ησλ θ.π.: θαζψο ζην έληππν θαηαγξαθήο ηεο ιηαληθήο πψιεζεο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ
αλαγξάθεηαη θαη ην εκπνξηθφ φλνκα ηνπ Γεσξγηθνχ Φαξκάθνπ, πνηφο είλαη άξαγε ν
ζθνπφο φηαλ, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα, δεηνχκελν είλαη ε θαηαγξαθή ηεο δξαζηηθήο
νπζίαο ηνπ (ηδηαίηεξα φηαλ ζα εθαξκνζζεί ε ζπληαγνγξάθεζε), ή ζε κία κειινληηθή
έθδνζε θαη ηα ππφινηπα ξπζκηδφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο ηνπ
θ.π. (safeners θαη synergists ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1107/2009 γηα ηηο εγθξίζεηο
ησλ θ.π.);
3. Θέκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ πεδίσλ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΤΠΑΑΣ: θαζψο ζηελ
ςεθηαθή ππεξεζία δεκηνπξγίαο ηνπ εληχπνπ ιηαληθήο πψιεζεο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ
δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο / εγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο /
θαη θχξηνπ αηηίνπ ρνξήγεζεο κε απνηέιεζκα ηα ιάζε λα είλαη πνιιά θαη ζπρλά.
4. Θέκαηα εξγνλνκίαο θαη επειημίαο ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΤΠΑΑΣ: εθφζνλ ε
πηζαλφηεηα ιάζνπο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη κεγάιε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο θαη επαλέθδνζεο ηνπ εληχπνπ ιηαληθήο πψιεζεο
Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ.
5. Θέκαηα πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΤΠΑΑΣ: θαζψο ε
βάζε δεδνκέλσλ ησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ειιηπήο.
6. Θέκαηα ‘θηιηθφηεηαο σο πξνο ηνλ ρξήζηε’ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΤΠΑΑΣ:
θαζψο ην επηιεγκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο απέρεη πνιχ απφ άιιεο εθαξκνγέο πνπ
θπθινθνξνχλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο.
7. Θέκα

ζθνπηκφηεηαο

θαηαγξαθήο

ησλ

πσιήζεσλ

ζε

πξαγκαηηθφ

ρξφλν

επί

απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο: πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο on-line θαηαγξαθήο
ησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ κέζσ δηαδηθηπαθήο απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκαο, ηδηαίηεξα
φηαλ

παξακέλνπλ

αλεπίιπηα

ηα

αλσηέξσ

πξνβιήκαηα,

ελψ

παξάιιεια

ε

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ππφθεηληαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ
ππνδνκψλ αλά πεξηνρή ηεο ρψξαο καο, κε κεγάιε πηζαλφηεηα ην ζχζηεκα λα αδπλαηεί
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λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο ησλ θ.π. κε ηηο επνρηαθέο
θνξπθψζεηο.
8. Θέκα νηθνλνκηθφηεηαο θαη πξνθχιαμεο απφ ηα ιάζε θαηά ηε θαηαγξαθή: θαζψο θάπνηα
απφ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαηά ηελ θαηαγξαθή ππάξρνπλ ηφζν ζην ηηκνιφγην φζν θαη
κειινληηθά ζηε ζπληαγή, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε κνλαδηθφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ
θάζε ζηνηρείνπ θαη λα κελ ππάξρεη αλάγθε ηξηπινεγγξαθήο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ φια ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα πξνηείλνπκε λα ππάξμεη
ζχλδεζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο
Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη αξγφηεξα κε ηε κειινληηθή
ζπληαγνγξάθεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξνζζήθε θάπνησλ «πεδίσλ» ζηε θφξκα
ησλ ηηκνινγίσλ έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ πιεξνθνξίεο επηπιένλ απφ απηέο πνπ
αλαγξάθνπλ

θαη

απαηηνχληαη

απφ

ηελ

ειεθηξνληθή

θαηαρψξεζε.

πγθεθξηκέλα

πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πεδίσλ πνπ ζα πεξηέρνπλ:
 Σν κέγεζνο θαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία απηφκαηα
κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.
 Οη εγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο θαη ην θάζκα δξάζεο / ερζξνί ζχκθσλα κε ηελ
ελεκεξσκέλε βάζε ηνπ ΤΠΑΑΣ.
 Ζ πεξηνρή ρξήζεο ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ, φηαλ αθνξά ζε νξηνζεηεκέλε απφ ηηο
ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο επαίζζεηε πεξηνρή (επηθαλεηαθά χδαηα, γεηηλίαζε κε
θαηνηθίεο, πεξηνρέο natura , θιπ).
Όζνλ αθνξά ηελ on-line θαηαρψξηζε ησλ πσιήζεσλ ησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ απηή
ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηνπηθά εγθαηεζηεκέλνπ ζε θάζε καγαδί ινγηζκηθνχ
παθέηνπ (πηζαλφλ απφ επεθηάζεηο ζηα πθηζηάκελα εκπνξηθά παθέηα / software) κε ηξφπν
απηφκαην ψζηε λα μεπεξληνχληαη νη αδπλακίεο ησλ ππνδνκψλ δηαζχλδεζεο, ην νπνίν
κάιηζηα ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πθηζηάκελε ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ ΤΠΑΑΣ, ελψ ζα
ελεκεξψλεηαη ζπλέρεηα απφ ηελ βάζε ησλ εγθεθξηκέλσλ θπ πνπ επίζεο ηεξείηαη ζην
ΤΠΑΑΣ.
Ζ πξφηαζε καο είλαη απιή θαη εθαξκφζηκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ελόο κεραληζκνύ
παξόκνην κε απηό ηεο θαηαγξαθήο από ην TAXIS (κεραλή Ε) ζην ηέινο θάζε
εκέξαο λα πξνσζνύκε ηα δεδνκέλα ζηε βάζε ηνπ ΤΠΑΑΣ δηαζθαιίδνληαο κε
απηό ηνλ ηξόπν ηόζν ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ καο,
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αλεμάξηεηα από ηελ πνηόηεηα ηεο ςεθηαθήο ζύλδεζεο ζε θάζε πεξηνρή, άιια θαη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ
πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο
εηαηξείεο παξνρήο εκπνξηθψλ παθέησλ ζηα θαηαζηήκαηα, ηέινο ε παξαπάλσ πξόηαζε
δελ αθπξώλεη ην πθηζηάκελν από ην ΤΠΑΑΣ ζύζηεκα θαηαγξαθήο, ην νπνίν
εθφζνλ βειηησζεί ζηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη από
όπνηνλ ζπλάδεξθν ην επηζπκεί
Σέινο ζα πξνηείλακε αλ θάπνηνο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα ηνπ ΤΠΑΑΣ,
φπσο απηή είλαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ, απηή λα παξακείλεη ιεηηνπξγηθή θαη
πξνζβάζηκε κε ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.
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