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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 
     
Θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το Π.Δ. που αφορά στην εμπορία γεωργικών 

φαρμάκων 
 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο τις θέσεις και παρατηρήσεις 
του για το Π.Δ. «Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και 
των αιτήσεων αγγελίας έναρξης άσκησης της, ως και όροι και προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούνται για την άσκηση αυτής». Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: 

 
  
 Κύριε Υπουργέ, 
  

Κατ΄ αρχάς θέλουμε να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό νομοθέτημα με 
καταλυτικές επιπτώσεις στην προστασία της φυτικής παραγωγής της χώρας μας. Συνδέεται  
περαιτέρω με την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά 
και κρίσιμο για την επαγγελματική σταδιοδρομία μεγάλου αριθμού Γεωτεχνικών-μελών μας. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να διατεθούν 
οικονομικοί πόροι και να στελεχωθούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες  με το αναγκαίο επιστημονικό 
προσωπικό. Αν δεν διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις αυτές το εγχείρημα είναι άλμα στο κενό. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκτιμώντας ότι θα διασφαλισθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και θέλοντας να 
συμβάλλει στη θέσπιση ρεαλιστικών αλλά και εφαρμόσιμων διατάξεων έχει παρατηρήσεις και 

προτάσεις σε ορισμένες διατάξεις του Π.Δ.  και  συγκεκριμένα: 
 
Άρθρο 4 
Παρ. 1 Προβλέπεται η κατάρτιση προγράμματος πρωτοβάθμιου τακτικού ελέγχου των 

καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων έτσι ώστε να ελέγχεται κάθε κατάστημα 
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων “τουλάχιστον  μία φορά ανά πέντε έτη”. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το διάστημα αυτό είναι μεγάλο και προτείνεται να ορισθεί  ο 
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έλεγχος σε κάθε κατάστημα να γίνεται “τουλάχιστον μια φορά ανά τρία έτη”. 
Παρ. 3 και 4β. Η φράση “..........ειδικά σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων,.....” να  

αντικατασταθεί με τη φράση  “......ειδικά σε περιπτώσεις ενδείξεων παραβάσεων.....”. 
Εκτιμάμε ότι το κριτήριο είναι αντικειμενικότερο. 
 
Άρθρο 6 
Παρ. 2β. Η παράγραφος αφορά τον τίτλο σπουδών των υπεύθυνων επιστημόνων. Για 

τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής προβλέπεται: “Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ),....”.   

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκτιμά ότι δεν αρκεί ο τίτλος σπουδών να είναι ισότιμος. Πρέπει να είναι 
ισότιμος αλλά και αντίστοιχος με τον χορηγούμενο από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας 
μας, και η διατύπωση στο συγκεκριμένο σημείο να γίνει “Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου πιστοποιητικού ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας, με τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα της χώρας μας, από τον ΔΟΑΤΑΠ..........”. Η 
προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει πραγματική  επιστημονική γνώση για τα 
θέματα που αφορούν τις καλλιέργειες της χώρας μας και καλούνται να διαχειρισθούν οι 
υπεύθυνοι εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση αυτή υπάρχει στην 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 7. 

Παρ. 4. Στην παράγραφο αυτή  προβλέπεται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν 
για κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της ΕΕ. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο στην παράγραφο αυτή να προστεθεί η πρόταση 
“Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει έδρα σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ, υποχρεούται να ορίσει 
υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος”. Η συμπλήρωση είναι απαραίτητη και διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων 
ισότιμα με τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στη χώρα μας. Ταυτόχρονα αποφεύγεται η 
καταστρατήγηση του Π.Δ.  σε ότι αφορά την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων. 

 
Άρθρο 8. 
Παρ. 4β. Στην παράγραφο αυτή και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε συναλλαγή 

πρέπει να προστεθεί και ό αριθμός παρτίδας του φαρμάκου. Η  προσθήκη αυτή  κρίνεται 
σημαντική και διασφαλιστική για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων. 

 
Άρθρο 9. 
Το άρθρο αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Αφορά την άσκηση λιανικής και 

χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Το ερώτημα και το δίλημμα που τίθεται είναι: αν 
πρέπει να θεσπισθεί διαχωρισμός στην άσκηση  λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και 
χονδρικής σε χωριστά καταστήματα και από διαφορετικούς φορείς ή αν στο ίδιο κατάστημα 
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα λιανική και χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων. 
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Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες εφαρμογής της κάθε πρότασης στη 
χώρα μας, στην δυνατότητα άσκησης της εμπορίας από τα μέλη μας και κυρίως αυτών που ήδη 
έχουν άδειες εμπορίας, την δυνατότητα προσαρμογής των Ελλήνων παραγωγών-αγροτών στα 
νέα δεδομένα που  επιβάλλουν οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της ΕΕ καθώς και τις δυνατότητες 
παρέμβασης στην εμπορία των παραγωγών (εισαγωγέων και παρασκευαστών) γεωργικών 
φαρμάκων προτείνει τον διαχωρισμό στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων και συγκεκριμένα: 
από άλλα καταστήματα και φορείς να ασκείται η λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων και από 
άλλα καταστήματα και άλλους φορείς η χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται για τους υπεύθυνους επιστήμονες και τα καταστήματα εμπορίας. 

 
Άρθρο 11. 
Παρ. 1ε.  Αναφέρεται ότι “ Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να 

υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του 
καταστήματος.......” 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτείνει να απαληφθούν οι λέξεις ημιυπόγειο ή υπόγειο γατί δεν 
διασφαλίζει το ακίνδυνο της αποθήκευσης και τίθενται σοβαρά θέματα σε περίπτωση 
ατυχήματος. 

Παρ. στ. Αναφέρεται ότι: “Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο 
διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια,.......”. Στην παράγραφο αυτή τίθεται το ερώτημα: 
αν μπορεί και με ποιές προϋποθέσεις να πωλούνται ζωοτροφές στα καταστήματα λιανικής 
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και πώς διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια τους. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με κριτήριο την ασφαλή διάθεση των ζωοτροφών εκτιμά ότι η διάθεση 
ζωοτροφών μέσα από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν διασφαλίζει την 
ποιότητά τους και προτείνει το ανωτέρω εδάφιο πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: “......Δεν 
επιτρέπεται η διάθεση ζωοτροφών από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων”. 

 
Άρθρο 12 
Παρ. 1ε. Να απαληφθεί η παράγραφος αυτή γιατί η αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων και 

μάλιστα μεγάλων ποσοτήτων σε ημιυπόγειο ή υπόγειο, όπως αναφέραμε και στο άρθρο 11, παρ 
1ε, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. 

Παρ. η.  Στην κατάσταση για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα να αναγράφεται και ο 
αριθμός παρτίδας παρασκευής, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ταυτότητα του γεωργικού 
φαρμάκου. 

 
Άρθρο 13 
Παρ. 2β.  Στο εδάφιο αυτό αναφέρεται: “Αν αποχωρήσει ο μοναδικός υπεύθυνος 

επιστήμονας παρέχεται στον ενδιαφερόμενο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 
αποχώρησή του για την αντικατάστασή του. Εκτιμάμε ότι το διάστημα αυτό είναι μικρό και 
προτείνουμε να γίνει ένας μήνας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπισθεί το θέμα. 
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Άρθρο 14. 
Παρ. 1.  Η παράγραφος αυτή αναφέρεται σε μεταβατικές διατάξεις. Το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου είναι αναγκαίο για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 
Μας προβληματίζει όμως η δυνατότητα θέσπισης και εφαρμογής του επομένου εδαφίου 

της παραγράφου που προβλέπει την αναστολή βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών προστίμων 
και την ανάκλησή τους οριστικά από την αρμόδια υπηρεσία και προτείνουμε να απαληφθεί. 
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