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Κχξηνη ζπλάδειθνη,  

ην παξάξηεκα καο κε αθνξκή ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζρεηηθά 

κε ην /Ν «Διάθεζη θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων ζηην αγοπά, 

οπθολογική σπήζη ηων γεωπγικών θαπμάκων κ.α. διαηάξειρ» ζπγθάιεζε 

ζρεηηθή ζχζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ φιεο νη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, ζπλδηθαιηζηηθνί Γεσηερληθνί θνξείο ηεο πεξηνρήο καο θαη πξψελ 

πξφεδξνη ηνπ παξαξηήκαηνο καο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχζθεςεο είλαη νη 

παξαθάησ ζπλεκκέλεο πξνηάζεηο πνπ ζαο απνζηέιινπκε.  

Παξάιιεια ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηελ αληίζεζε καο ζην γεγνλφο φηη, δελ 

δεηήζεθαλ απφ ην Γ νη απφςεηο ησλ παξαξηεκάησλ θαη απιά αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ κία αλαθνίλσζε πνπ θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν 

ζπλάδειθν λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνο ην Γ ζηα πιαίζηα κηαο 

«δηαβνχιεπζεο» δηαγξάθνληαο θαη κεδελίδνληαο ην ζεζπηζκέλν ξφιν ησλ 

παξαξηεκάησλ. Θεσξνχκε φηη ην παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ είλαη ηπραίν γηα απηφ 

θαη πξνρσξήζακε ζηε ζχγθιηζε ηεο ελ ιφγσ ζχζθεςεο επηδεηψληαο πάληα ηε 

ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.  

Δπί ηεο νπζίαο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην /Ν ζέινπκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ην /Ν αλαθχπηεη απφ κία αλάγθε ελζσκάησζεο θάπνησλ 

θεηκέλσλ επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία θαη θαηά ηελ έλλνηα 

απηή θαζίζηαηαη έλα θείκελν κε απνζπαζκαηηθή ρξνηά ρσξίο εληαία θαη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ κείδνλνο δεηήκαηνο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, 
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ελψ κεγάιν κέξνο ηνπ θαιχπηεηαη απφ ζεηξά «πνηλνινγίσλ». Σαπηφρξνλα απφ 

ην θείκελν έρνπλ αθαηξεζεί «θνκκάηηα», ηα νπνία ππήξραλ ζε παιαηφηεξα 

θείκελα ηα νπνία αλεπηζήκσο είραλ δηαξξεχζεη. 

Σν /Ν θαηά ηε γλψκε καο, ρξεηάδεηαη πνιιέο δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Απηφ 

θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ησλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ αθνινπζεί αιιά θαη 

απφ ηελ παξάιεηςε ζχλδεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ /Ν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΑΠ 

θαη άιισλ λνκηθψλ θεηκέλσλ (θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θ.ι.π) πνπ 

είλαη ζε ηζρχ. ηα παξαπάλσ λα πξνζηεζεί φηη δελ θαιχπηεηαη νχηε ην 

επηζηεκνληθφ θξηηήξην θαζψο επίζεο ππνβαζκίδεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά 

ηνπ θιάδνπ ησλ γεσπφλσλ, ησλ  νπνίσλ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε επηζηεκνληθή 

ζπλεηζθνξά ζε έλα ηέηνην θξίζηκν θαη ζεκαληηθφ ζέκα. 

  Αθνινχζσο, επηζπλάπηνπκε πίλαθα κε ηηο παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο 

καο, ηνλίδνληαο φηη απηέο αθνινπζνχλ ηε ζεηξά ησλ άξζξσλ ηνπ  / Ν θαη δελ 

έρνπλ παξαηεζεί ζε κία ηεξαξρηθή ζεηξά απφ πιεπξά ζπνπδαηφηεηαο. 

Θεσξνχκε φηη, ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην ζα πξέπεη λα αλαιάβεη κία 

ζπλνιηθή καρεηηθή πξνζπάζεηα δηαξθείαο, γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

θαη επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ θιάδνπ ησλ γεσπφλσλ ζηε θπηνπξνζηαζία θαη 

ζηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ – ηξνθίκσλ.  

 

 

 

 
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξφεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. Αναηολικήρ Μακεδονίαρ 

ζρεηηθά 

κε ην /Ν «Διάθεζη θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων ζηην αγοπά, 

οπθολογική σπήζη ηων γεωπγικών θαπμάκων κ.α. διαηάξειρ» 

 

Άξζξν 5 ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη ην ΑΤΓΔΦ κε έλα λέν 
επηζηεκνληθφ φξγαλν, φπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη νη 
νπνίνη δελ δηνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπίζεο, 
νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ απηνχ πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά (ζε 
ζρέζε κε ην ΑΤΓΔΦ) θαη απηφ είλαη έλα ζεκείν 
πξνβιεκαηηζκνχ θαζψο φζεο αξκνδηφηεηεο δελ αλαηίζεληαη ζην 
επηζηεκνληθφ θαη ζπκκεηνρηθφ απηφ φξγαλν πεξηέξρνληαη ζηελ 
ΔΑ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηνίθεζε. 
εκαληηθφ είλαη φηη θαηαξγείηαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
θαη εδψ πξφηαζή καο είλαη λα ζεζπηζηεί ε ζπκκεηνρή 
εθπξνζψπνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. αιιά θαη δχν επηπιένλ γεσπφλσλ  
- εθπξνζψπσλ ηνπ, ελφο ηεο ΠΟΓ θαη ελφο ηεο ΠΟΔΓ. 
Σαπηφρξνλα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νξγάλνπ 
πξνηείλνληαη: 
α) ε ζπκκεηνρή ζε απηφ ηνπ Γ.Γ. Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ ή άιινπ εθπξνζψπνπ ηνπ ψζηε λα «κεηαθέξεηαη» 
ην επξσπατθφ «θιίκα» ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ 
νξγάλνπ, 
β) ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ πξνέδξνπ ηνπ νξγάλνπ άιινπ κέινπο 
ηνπ εθηφο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηνπ 
παλεπηζηεκηαθνχ θαζεγεηή 
γ) δηαγξαθή ηεο παξ 10 ψζηε ζέκαηα λα κπνξνχλ λα ηίζεληαη θαη 
πέξα απφ απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ - θαη θαζηέξσζε 
ηνπ άκηζζνπ ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο ζην φξγαλν. 

Άξζξν 8 ηελ παξ. 1 πξέπεη λα δηαηππσζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
αξκνδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ «Ο έιεγρνο ησλ 
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, ππφ ηνλ 
ζπληνληζκφ θαη κε ηελ παξάιιειε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο  
ειέγρσλ απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη 
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ».   

Άξζξν 9 ηελ παξ. 20 πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
έλζηαζεο (αίηεζεο ζεξαπείαο) ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηεο ΔΔΓΔΦ (ηεο νπνίαο νη αξκνδηφηεηεο ζην 
άξζξν 5 ζα πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ σο πξνο ην ζεκείν απηφ) θαη 
κεηά λα «πεξλάκε» ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπησλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Γηθαζηεξίσλ, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα π.ρ. 2 
κελψλ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη 
δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ είλαη 
ηξνκαθηηθά ρξνλνβφξεο. 

Άξζξν 11 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ 
αλάγθε ηζνλνκίαο κε ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο (κε ηηο Α.Δ.) πξέπεη 
λα πξνζηεζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΠΔ θαη ησλ  



   

ζπλεηαηξηζκψλ ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο θπξψζεηο ζα είλαη ν 
πξφεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γ θαη νη δηαρεηξηζηέο. 

Άξζξν 12 ηελ παξ. 1 αληί ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Τπνπξγνχ λα νξίδεη ηα 
αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ 
ππνιεηκκάησλ λα δηαηππσζεί «αξκφδηεο ππεξεζίεο είλαη ηα 
ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Γηεπζχλζεσλ 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ». 

Άξζξν 13 Να πξνβιεθζεί δηαδηθαζία αίηεζεο ζεξαπείαο φπσο ζην άξζξν 
9. 
Δπίζεο ελψ ε παξ 3 θαηαινγίδεηαη ζηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ /Ν ζα 
πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη ειάρηζηεο θαηαγξαθέο νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ θάζε εκπιεθφκελν ζηε δηαθίλεζε ησλ 
θπηηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. λα θαηαγξάθεηαη ν θσδηθφο GR αιιά 
θαη λα γίλεη ζπζρέηηζε κε ηνλ πξφζθαην Νφκν γηα ηα Μεηξψα 
Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ηρλειαζηκφηεηα ησλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 
Δπίζεο ε ηειεπηαία πξφηαζε πξέπεη λα δηαγξαθεί ή λα 
αλαδηαηππσζεί γηα λα κελ κεηαβάιεη θαη αλαηξεί ην λφεκα φιεο 
ηεο παξαγξάθνπ. 

Άξζξν 17 Ο «δηαλνκέαο» πξέπεη λα νξίδεηαη φηη πξέπεη λα έρεη (αλ είλαη 
θπζηθφ πξφζσπν) ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο ή λα ζηειερψλεηαη (αλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν) κε 
ηθαλφ αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
επηζηεκνληθέο θαη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Ζ εμήγεζε θαη ε 
ζπνπδαηφηεηα είλαη απηνλφεηε θαη δελ αλαιχεηαη εδψ. 
Ο «χκβνπινο» πξέπεη λα έρεη, επίζεο, ηηο απαξαίηεηεο 
επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Π.Γ. 
344 / 2000 θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην κέηξν ησλ Γεσξγηθψλ 
πκβνχισλ. 
Σέινο πξέπεη απηνλφεηα λα δηαγξαθνχλ απφ ηνπο 
«πκβνχινπο» νη «εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη» θαη νη «παξαγσγνί 
θαη έκπνξνη ιηαληθήο πσιήζεσο ηξνθίκσλ». Οη φξνη απηνί 
πηζαλφλ πξνέθπςαλ ιφγσ αηπρνχο απφδνζεο – κεηάθξαζεο ηεο 
νδεγίαο. 
Ο νξηζκφο ηεο «Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο» πάζρεη 
ηζρπξά θαζψο π.ρ. είλαη αηπρήο ε έθθξαζε «πξνζεθηηθή 
εμέηαζε». Δπίζεο ζα έπξεπε λα ππάξρεη έζησ κία αλαθνξά ζηελ 
ΚΑΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε αιιά θαη 
ζηνπο Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαζψο θαη ζην 
δηεζλψο απνδεθηφ I.P.M. 
Αληίζηνηρα, νη «κε ρεκηθέο κέζνδνη» πξέπεη λα νξίδνληαη σο νη 
«άιιεο» θαη φρη σο νη «ελαιιαθηηθέο» κέζνδνη (ζχκθσλα κε ηηο 
πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο Α.Π: 588 / 30-9-
2010 / έγγξαθν ηνπ ΓΔΩΣΔΔ – Αλ. Μαθεδνλίαο) 

Άξζξν 18 Σν άξζξν δηαηππψλεηαη αφξηζηα θαζψο ιείπνπλ π.ρ. ν νξηζκφο 
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ε δνκή ησλ 
Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο αιιά θαη ην χςνο θαη ε πξνέιεπζε ησλ 
πφξσλ πνπ ζα ηα ρξεκαηνδνηήζνπλ. 
ην ίδην άξζξν πξέπεη λα πξνζηεζεί «Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 
αλαζεψξεζε ησλ νηθείσλ Δ..Γ., ε αξκφδηα αξρή πξνσζεί 
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ επηπηψζεσλ ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ 



   

αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ - πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
κειεηψλ ζε ηνκείο θαη νκάδεο πςειψλ θηλδχλσλ». 
Δπίζεο «Καηά ηελ θαηάξηηζε θαη αλαζεψξεζε ησλ νηθείσλ 
Δ..Γ., ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ππφςε ηα πνξίζκαηα ησλ 
εξεπλψλ απηψλ, ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ηνλ θνηλσληθφ, 
νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
κέηξσλ, ηηο ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 
ζπλζήθεο θαζψο θαη ηηο απφςεηο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
θνξέσλ». 

Άξζξν 19 Πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί ξεηά πνηα είλαη ε αξκφδηα αξρή. 
Άπνςή καο είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 
γεσπφλνπο πξέπεη λα ππάξρεη έλα εληαίν πιαίζην θαηάξηηζεο 
ηφζν γηα ην δεκφζην, φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα 
πξνβιέπνληαη επηθαηξνπνηήζεηο ηεο θαηάξηηζεο (follow up). Ζ 
πξφηαζή καο απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάγθε λα γλσξίδνπλ θαη 
λα θαηαλννχλ νη ζπλάδειθνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ησλ ειέγρσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 
θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ γηα ηελ 
νπνία είλαη ππεχζπλνη ή ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ θαζνξηζηηθά. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ πιεπξά ηεο λνκνζεζίαο θαη ηηο 
άιιεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Όζνλ αθνξά ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε απηήο ηεο θαηάξηηζεο απηή δελ ζα πξέπεη λα 
επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο αιιά λα 
κνηξάδεηαη εμίζνπ. 
Καηά ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε δηεχξπλζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Β 
(Πεξηερφκελν Καηάξηηζεο)  κε ηνπο ειέγρνπο, ηελ νξγάλσζε ησλ 
ειέγρσλ θαη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. 
ηελ παξ. 1 θαη ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο πξέπεη λα 
δηεθδηθεζεί θαη ξφινο γηα ην ΓΔΩΣΔΔ ψζηε λα επηιεθζεί 
ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάξηηζεο ηνπ γεσπνληθνχ θιάδνπ. Δλψ 
πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ζα αθνξά ηνπο 
γεσπφλνπο αιιά θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα ηνπο ρνξεγείηαη, 
ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα αθνξνχλ φινπο ηνπο άιινπο 
εκπιεθφκελνπο πιελ ησλ γεσπφλσλ (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 
1474/1984). 
Γηα ηελ θαηάξηηζε ζε ηνπηθά δεδνκέλα ή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θάζε πεξηνρήο ζα πξέπεη λα 
αλαιάβνπλ ξφιν ηα ΠΚΠΚΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Άξζξν 20 ηελ παξ 1 λα ηεζεί «ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, 
κε ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ επηζηήκε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη φπνην άιιν 
πξνζσπηθφ απαηηείηαη». Αιιηψο ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα 
θαη ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ- ηξνθίκσλ αιιά θαη 
θαηαξγείηαη ε επηζηεκνληθή ζπλδξνκή ησλ γεσπφλσλ. 
ηελ παξ 3 πξέπεη λα δηαηππσζεί φηη «νη νδεγίεο πξνο ηνπο κε 
επαγγεικαηίεο ρξήζηεο δηαηππψλνληαη γξαπηψο θαη 
ελππνγξάθσο» ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ αιιά 
θαη λα κπνξεί λα ππάξμεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο. Σνλίδεηαη φηη ε 
πξνζζήθε απηή βειηηψλεη ηφζν ηελ πνηφηεηα ηνπ λνκνζεηήκαηνο 
αιιά θαη πξνζηαηεχεη ηνλ θιάδν ησλ γεσπφλσλ θαη ηελ 



   

επηζηεκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
Ζ πξνζεζκία ηεο παξ 4 είλαη αθαηαλφεηε θαη πξέπεη λα 
δηεπθξηληζζεί κε βάζε ηελ νδεγία 2009 / 128, απνδεηθλχνληαο θαη 
εδψ ην επηρείξεκα φηη ε απιή κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ δελ 
αξθεί. 

Άξζξν 21 Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ν (ζπληνληζηηθφο) ξφινο ησλ ΠΚΠΦΠΔ 
ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 
είλαη απνηειεζκαηηθνί νη ζηφρνη γηα «Δλεκέξσζε θαη ε 
Δπαηζζεηνπνίεζε» πνπ επηδεηεί ε νδεγία. 

Άξζξν 22 Δίλαη πξφβιεκα φηη ζηελ παξ 1 αλαθέξεηαη θαη απνδίδεηαη 
αξκνδηφηεηα ζε κία Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία δελ έρεη 
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κεηά 
ηελ θαηάξγεζε ησλ ΓΔΒ απφ ηνλ «Καιιηθξάηε». Απηφ έρεη 
πξνθαλείο ζπλέπεηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο 
ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο απηνχ πξέπεη λα νξηζζεί ζηελ παξ 6 φηη ε 
αξκνδηφηεηα απηή πεξηέξρεηαη ζηα ηκήκαηα πξνζηαζίαο θπηψλ 
ησλ ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ αληί ηεο δπλαηφηεηαο 
ηνπ Τπνπξγνχ λα νξίδεη ηνπο θνξείο, νη νπνίνη ζα είλαη αξκφδηνη 
…  
ην ζεκείν απηφ αλαδεηθλχεηαη γηα άιιε κία θνξά φηη ε 
θαηάξγεζε ησλ ΓΔΒ απνηέιεζε ζεκαληηθφ ιάζνο θαη ηίζεηαη ε 
αλαγθαηφηεηα επαλαζχζηαζε ηνπο. 

Άξζξν 23  Γηα λα είλαη πιήξεο ην άξζξν πξέπεη λα νξίδεηαη θαη λα 
θαηνλνκάδεηαη ε αξκφδηα αξρή ηεο παξ. 2δ. 

Άξζξν 24 Δίλαη εληειψο αφξηζην. Πνηνο ζα θάλεη ηη; θαη πνηνο ζα 
αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ; 
Οη κφλεο γεσπνληθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ 
είλαη ηα ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. 

Άξζξν 25 Απνπζηάδεη θαη πξέπεη λα ηεζεί ελδερνκέλσο ζε κία επηπιένλ 
παξάγξαθν κία αλαθνξά, ε νπνία λα ζπλδέεη ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΑΠ θαη 
ηδηαίηεξα ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο γηα πξνθαλείο ιφγνπο, 
νη νπνίνη δελ αλαιχνληαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ρψξνπ. 
Δπίζεο πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνηα 
ππεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ηνπο ειέγρνπο (επηζεκαίλεηαη θαη 
πάιη  ην ιάζνο ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΓΔΒ θαη ε αλαγθαηφηεηα 
αμηνπνίεζεο ησλ ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ δηαζέηνπλ 
εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ). 
Αλαγθαία είλαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 
(monitoring) αιιά θαη εξεπλψλ (surveys) γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. 

Άξζξν 26 Οκνίσο πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνηα 
ππεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ηνπο ειέγρνπο (επηζεκαίλεηαη ε 
αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ 
δηαζέηνπλ εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ). 

Άξζξν 27 Απνπζηάδεη θαη δελ αλαθέξεηαη ην θξίζηκν ζεκείν πνηνο θάλεη 



   

ηνπο ειέγρνπο; νπφηε φιν ην άξζξν γίλεηαη αφξηζην θαη ε 
εθαξκνγή κεηαηξέπεηαη ζε επρνιφγην. 
Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 
ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. 

Άξζξν 28 Γελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε ζχλδεζε κε ΚΑΠ, Πνιιαπιή 
πκκφξθσζε, Η.Ρ.Μ., Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο, 
πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο – 
Agro  ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θ.ιπ. 
Δπίζεο πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ (ζε απηφ ή ζε άιιν άξζξν) ηα 
νπζηαζηηθά δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ 
παζνγφλσλ ζηα γεσξγηθά θάξκαθα θαη ζε άιινπο παξάγνληεο - 
& ηεο απνηξνπήο εηζφδνπ λέσλ παζνγφλσλ κε θπηνυγεηνλνκηθέο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
ηελ παξ 5 πξέπεη λα γίλεη γηα πξνθαλείο ιφγνπο δεκφζηαο 
αζθάιεηαο αιιά θαη ηήξεζεο ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο φηη 
«ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κπνξνχλ λα θαηαξηίζνπλ δεκφζηεο 
ππεξεζίεο θαη επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο». Απηνλφεηα θαη γηα 
ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πξέπεη λα δηαγξαθεί ην «νξγαλψζεηο πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο» πνπ 
ππνδειψλεη έκκεζα ηελ πξνζπάζεηα εκπινθήο ησλ ΑΟ ρσξίο 
λα έρεη ηελ επζχηεηα λα ην δηαηππψζεη. 

Άξζξν 32 Σν άξζξν δηαηππψλεηαη αφξηζηα, φπσο θαη ην άξζξν 18 θαζψο 
ιείπνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία π.ρ. ν νξηζκφο ησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηψλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ε δνκή ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ 
Γξάζεο αιιά θαη ην χςνο θαη ε πξνέιεπζε ησλ πφξσλ πνπ ζα 
ηα ρξεκαηνδνηήζνπλ. 
Δλψ ε παξ 5 δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ πφξσλ πνπ 
απαηηνχλ (ηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά) Δ..Γ.. 
ηελ παξ. 2 πξέπεη λα πεξηιεθζεί θαη ην ΓΔΩΣΔΔ γηα πξνθαλείο 
ιφγνπο, φπσο θαη ε ΠΟΔΓ θαη ε ΠΟΓ. 

Άξζξν 33 Δπαλαιακβάλεηαη φηη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ αθνξά ηνπο 
γεσπφλνπο θαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 
δηαθνξεηηθφ απφ ηα αληίζηνηρα φισλ ησλ άιισλ πεξηπηψζεσλ. 
Δπαλαιακβάλεηαη ε αλαγθαηφηεηα εληαίαο θαηάξηηζεο ησλ 
γεσπφλσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε εκπινθή 
ηνπ ΓΔΩΣΔΔ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ ξφινπ ησλ γεσπφλσλ. 
Ζ παξ. 4 πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί δηφηη φζνλ αθνξά ηνπο 
γεσπφλνπο (θαηά ηνλ Ν. 1474/1984) ην παλεπηζηεκηαθφ ηνπο  
πηπρίν θαη ε άδεηα άζθεζε επαγγέικαηνο πνπ δηαζέηνπλ 
απνηεινχλ πξψηηζηα «ηελ απφδεημε επαξθνχο γλψζεο ησλ 
ζεκάησλ νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ» 

Άξζξν 35 Πξέπεη λα θαηαγξαθεί ν ξφινο ησλ ΠΚΠΚΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ 
θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
ελνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ παξ 11. 
ηελ παξ 13 πξέπεη λα θαηαγξαθεί γηα ιφγνπο επηζηεκνληθήο 
δενληνινγίαο, ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο (ΠΓ 344 / 2000) θαη 
αζθάιεηαο αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο φηη νη 
αλαθεξφκελνη ππάιιεινη αλήθνπλ ζηνλ θιάδν «ΠΔ 1 – 
Γεσπνληθνχ» 
Δπίζεο ζηελ παξ 1 πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά επεμεγεκαηηθά φηη ν 
εηδηθφο επηζηήκνλαο είλαη ν γεσπφλνο (Ν. 1474/1984) θαη νη 



   

ηερλνιφγνη γεσπνλίαο (φπνπ θαηαρξεζηηθά ε πνιηηεία επέθηεηλε 
ηελ αξκνδηφηεηα απηή). Δίλαη ζθφπηκν λα γίλεη απηή ε αλαθνξά 
ψζηε λα κελ ππάξμνπλ ηάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ εκπνξίαο 
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ηδηαίηεξα ζε ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ κε 
αζαθείο κε ζρεηηθνχο ηίηινπο, αληηθείκελα θαη πεξηερφκελν αιιά 
θαη ρακειφ επίπεδν παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Άξζξν 36 ηελ παξ 5 πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο 
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζα κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ θάξκαθα ζε 
φζνπο πξνζθνκίδνπλ ην αληίζηνηρν έληππν ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν απφ γεσπφλν – ειεχζεξν επαγγεικαηία (κε φζα 
πξνβιέπεη ν ΚΒ γηα ηα Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ).  
Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο 
ζηα κεηξψα ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ ζπλαδέιθσλ ειεπζέξσλ 
επαγγεικαηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 
θπηνπξνζηαζία θαη ηελ έθδνζε ηέηνησλ «γλσκαηεχζεσλ 
θπηνπξνζηαζίαο». 
Οη ζπλάδειθνη πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 
(εθηφο φζσλ αζρνινχληαη θαη κε ηελ εκπνξία ησλ γεσξγηθψλ 
θαξκάθσλ) ζα πξέπεη απφ ηελ αλαιπηηθή ηνπο βαζκνινγία λα 
έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ 10 καζήκαηα απφ 
ηνπο θιάδνπο εληνκνινγίαο, θπηνπαζνινγίαο, γεσξγηθήο 
θαξκαθνινγίαο θαη γεσξγηθήο ρεκείαο ή βηνρεκείαο ρσξίο λα 
παξαιείπεηαη θαλέλαο απφ απηνχο. 

Μεηά ην 
άξζξν 36 

Πξέπεη λα γίλεη έλα άξζξν πνπ λα αθνξά ηηο παξάλνκεο 
εηζαγσγέο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κε δηαηάμεηο πνπ λα δίλνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο εληνιέο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ησλ Σεισλείσλ, ΓΟΔ, ΔΛΑ, πλνξηαθψλ Φξνπξψλ πνπ σο 
ζήκεξα απνθεχγνπλ λα αζρνιεζνχλ  κε ην ζέκα. 
Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κε αθξίβεηα νη απαξαίηεηεο 
δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε πνηλέο, θαηαζρέζεηο παξάλνκσλ 
πξντφλησλ θ.ιπ. 

Άξζξν 37 Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε αλαγθαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο αλάγθεο 
αμηνπνίεζεο ησλ ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ 
Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
ελνηήησλ. 

Άξζξν 38 Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε αλαγθαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο αλάγθεο 
αμηνπνίεζεο ησλ ΠΚΠΦΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ 
Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
ελνηήησλ. 

Άξζξν 40 Γελ ππάξρεη θαη πξέπεη λα πεξηιεθζεί ε απαηηνχκελε ζχλδεζε 
κε ΚΑΠ, Πνιιαπιή πκκφξθσζε, Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο 
Πξαθηηθήο θ.ιπ. 

Άξζξν 45 Πξέπεη λα πξνβιεθζεί (φπσο θαη ζε πξνεγνχκελα άξζξα) ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο (αίηεζεο ζεξαπείαο) ελψπηνλ 
ηνπ Τπνπξγνχ, θαη κεηά λα «πεξλάκε» ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπησλ 
ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα π.ρ. 2 κελψλ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε φηη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 
είλαη ηξνκαθηηθά ρξνλνβφξεο. 

 


