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Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Μέλη του Παραρτήματος 
 

 
Θέμα: «Έκφραση γνώμης για νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ με τίτλο Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 

και λοιπές διατάξεις και αρμοδιότητες του ΥΠΑΑΤ» 

Σχετ.: Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2106/10-06-2013 έγγραφό σας. 

 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος σας και αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του 

θέματος και τις επιπτώσεις που θα έχει το εν λόγω νομοσχέδιο στο Γεωπονικό αλλά και στο 

Γεωτεχνικό επάγγελμα ευρύτερα, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες προέκυψαν 

κατόπιν σχετικής άτυπης σύσκεψης και διαβούλευσης μεταξύ συναδέλφων προκειμένου να 

έχουμε το συντομότερο δυνατόν καταγεγραμμένες τις απόψεις μας για όσον το δυνατότερο 

περισσότερα θέματα που θίγει το εν λόγω νομοσχέδιο. 

 Το νομοσχέδιο, το οποίο πλέον οδεύει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, αν και είναι 

προϊόν δημόσιας διαβούλευσης, πολλά επίμαχα σημεία του δεν είχαν τεθεί στη δημόσια 

διαβούλευση, όπως είναι το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον επαγγελματία 

χρήστη. Έτσι, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος αιτήματος σας και λόγω έλλειψης χρόνου 

αξιολόγησης του συνόλου του νομοσχεδίου (συνόλου 124 σελίδων), θα επικεντρωθούμε 

διατυπώνοντας τις απόψεις μας για ορισμένα θέματα που αφορούν άμεσα και πλήττουν σοβαρά 

την άσκηση του επαγγέλματος μεγάλης μερίδας συναδέλφων. 

 Το σοβαρότερο εκ των θεμάτων που θίγει το νομοσχέδιο είναι το θέμα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων και τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργήσει 

(άρθρο 53 παρ. 5) η θέσπιση του ασυμβίβαστου μεταξύ των εμπλεκομένων στην εμπορία 

γεωργικών φαρμάκων και των συνταγογράφων. Πρόκειται για ένα θέμα που ρυθμίζεται 

απευθείας στο νομοσχέδιο ενώ πληθώρα άλλων σοβαρών θεμάτων έχουν αφεθεί στην ρύθμιση 

τους μέσω της έκδοσης σχετικών προεδρικών διαταγμάτων. Έτσι το παράρτημα μας είναι 

κάθετα αντίθετο στη θέσπιση ασυμβιβάστου στη συνταγογράφηση των γεωργικών 

φαρμάκων κυρίως για τους παρακάτω λόγους: 
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1) Με τη θέσπιση του ασυμβιβάστου εξυπηρετούνται κάποιες σκοπιμότητες και συμφέροντα 

και δεν εξυπηρετείται η ελευθερία του επαγγέλματος του Γεωπόνου, το οποίο σημειωτέον 

είναι πλήρως απελευθερωμένο και προς το παρόν δεν υπόκειται σε περιορισμούς που 

θέλουν να επιβάλουν με το ασυμβίβαστο. Έτσι, με το ασυμβίβαστο θα επιβληθεί μια 

περιχαράκωση και ένα κλείσιμο στο επάγγελμα του Γεωπόνου στον τομέα αυτό. 

2) Η θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με ταυτόχρονο ασυμβίβαστο θα έχει ως 

αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί ποτέ η ηλεκτρονική συνταγογραφηση στην πράξη διότι 

γνωρίζοντας κάποιος στοιχειωδώς τις συνθήκες της αγοράς και εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων θα διαπιστώσει ότι η θέσπιση του ασυμβίβαστου θα μπλοκάρει την αγορά. Και 

αυτό διότι στην καθημερινή πρακτική ενός καταστήματος γεωργικών φαρμάκων έρχονται 

ταυτόχρονα πολλοί παραγωγοί (πολλές φορές και σε κατάσταση απόγνωσης) για να 

προμηθευτούν τα απαραίτητα γεωργικά φάρμακα για τις καλλιέργειες τους ως αποτέλεσμα 

συνήθως δυσμενών καιρικών φαινομένων, επιδημιολογικών εξάρσεων και δελτίων 

γεωργικών προειδοποιήσεων. Αυτοί οι παραγωγοί όμως με το νέο σύστημα δεν θα 

μπορούν να εξυπηρετηθούν διότι δεν θα έχουν την ηλεκτρονική συνταγή στα χέρια τους ή 

δεν θα μπορούν να την προμηθευτούν από τα καταστήματα πωλήσεων γεωργικών 

φαρμάκων λόγω ασυμβιβάστου. Έτσι, θα μπλοκαριστεί περισσότερο μια αγορά που ήδη 

ασφυκτιά από τις παράνομες εισαγωγές γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων και τις 

δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν αυτά στην εγχώρια γεωργική παραγωγή. 

3) Προκειμένου να εκδοθεί μια σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη συνταγή θα πρέπει ο 

συντάκτης της να διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία και 

ταυτοχρόνως να έχει επισκεφτεί επιτόπια και να έχει εξετάσει μακροσκοπικά την εν λόγω 

καλλιέργεια ή με κάποιον άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Την εμπειρία και την 

καθημερινή επιτόπια επίσκεψη στο χωράφι κατέχουν και μπορούν να κάνουν μόνο οι 

συνάδελφοι που ασκούν την εμπορία και βρίσκονται καθημερινά στους αγρούς και 

έρχονται σε άμεση επαφή με τους αγρότες. Η συνταγογράφηση δεν είναι μια δουλειά 

γραφείου, η οποία μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως από εταιρίες που θα εξειδικευτούν σε 

αυτό το αντικείμενο στα μεγάλα αστικά κέντρα, από άσχετους στο αντικείμενο και με 

συναδέλφους χωρίς εμπειρία στο αντικείμενο της φυτοπροστασίας. 

4) Άμεσα έτσι θα δημιουργηθεί και μια στρέβλωση της αγοράς, διότι θα αυξηθεί σημαντικά το 

κόστος παραγωγού λόγω του κόστους συνταγογράφησης (πληρωτέο τοις μετρητοίς) το 

οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης, ενώ 

παράλληλα τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων θα εμπορεύονται επί πιστώσει τα 

γεωργικά φάρμακα. 
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5) Τυχόν συσχέτιση  του ασυμβιβάστου - που θέλει να επιβάλει το παρόν νομοσχέδιο - με το 

ασυμβίβαστο που επικρατεί στα ανθρώπινα φάρμακα είναι παντελώς άτοπη, διότι η 

ανθρώπινη φαρμακολογία και ιατρική είναι δύο διαφορετικές επιστήμες. Ενώ στα 

γεωργικά φάρμακα ο συνταγογράφος και ο υπεύθυνος πωλητής γεωργικών φαρμάκων 

έχουν τις ίδιες επιστημονικές σπουδές με τον δεύτερο να έχει τις περισσότερες φορές 

μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση. Η εμπειρία αυτή θα προστατεύσει τόσο τη γεωργική 

παραγωγή όσο και την υγεία και την ασφάλεια του αγρότη και του καταναλωτή. 

 

 Έτσι, το παράρτημα μας, έχοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω, σας καταθέτει 

ολοκληρωμένα την πρόταση του, προτείνοντας την κατάργηση του ασυμβιβάστου και στη θέση 

του να μπουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για τον συνταγογράφο, προϋποθέσεις που μπορούν 

να  ρυθμιστούν είτε στο υπάρχον σχέδιο νόμου ή και με Π.Δ.: 

 Η πώληση των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να συνοδεύεται με ηλεκτρονική 

συνταγή, την οποία θα εκδίδει, είτε Γεωπόνος ΑΕΙ (σχετικής ειδικότητας π.χ. Φυτικής 

παραγωγής και προερχόμενων από αυτήν κατευθύνσεων) είτε Τεχνολόγος Γεωπονίας 

μόνο Φυτικής Παραγωγής. Οι πτυχιούχοι αυτοί θα πρέπει να έχουν επιπρόσθετα και τα 

παρακάτω προσόντα, ενώ για το σύστημα συνταγογράφησης θα πρέπει να ισχύουν και οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να ασκούν εμπορία γεωργικών φαρμάκων σε ιδία επιχείρηση ή με εξαρτημένη 

εργασία για 2 τουλάχιστον έτη. 

 Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα Γεωπόνου ή Γεωργικού Συμβούλου με εμπειρία στη 

φυτοπροστασία για 2 τουλάχιστον έτη σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 Οι ανωτέρω επιστήμονες που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα να μην μπορούν να 

συνταγογραφούν διότι θα είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρμάκων και υπάρχει έτσι ασυμβίβαστο. 

 Για τους νέους επιστήμονες των ανωτέρω κατηγοριών, που θέλουν να ασχοληθούν 

με το αντικείμενο (και για αυτούς με λιγότερη των 2 ετών εμπειρία), να απαιτείται 

εκπαίδευση στο αντικείμενο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σε θέματα 

που αφορούν τις καλλιέργειες της περιοχής τους και τα προβλήματα 

φυτοπροστασίας που αυτές αντιμετωπίζουν με την οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από έμπειρους συναδέλφους σε πιστοποιημένα ΚΕΚ  υπό την 

επίβλεψη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 Οι λεπτομέρειες έκδοσης της συνταγής περιγράφονται αναλυτικά στο υπάρχον 

σχέδιο νόμου (επιτόπια επίσκεψη, εργαστηριακή εξέταση κ.λ.π.) και θα εκδίδεται με 

τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής που θα περιλαμβάνει όλη την βάση δεδομένων των 
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εγκεκριμένων σκευασμάτων του ΥΠΑΑΤ. Επιπρόσθετα, η συνταγή δεν θα πρέπει να 

τροποποιείται, ούτε να τίθεται υπό αναίρεση άλλου συνταγογράφου παρά μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. μη εγκεκριμένο συνταγογραφημένο σκεύασμα)   

 Η αμοιβή της συνταγογράφησης θα πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης 

διαπραγμάτευσης μεταξύ συνταγογράφου και αγρότη. 

 Ο συνταγογράφος δεν φέρει ευθύνη για την κακή, λανθασμένη, άκαιρη και άτοπη 

εφαρμογή της συνταγής από τον χρήστη, ούτε για την αποτελεσματικότητα των 

χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.    

 Οι παραπάνω προτάσεις μας βασίζονται στο γεγονός ότι η μετεξέλιξη της Ελληνικής 

Γεωργίας μετέφερε το βάρος των γεωργικών εφαρμογών και των  υπηρεσιών φυτοπροστασίας 

για τους αγρότες από τους Γεωπόνους του δημοσίου στους επαγγελματίες Γεωπόνους και 

Τεχνολόγους Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής. Αυτοί είναι πλέον οι υπεύθυνοι για να 

ανταπεξέλθουν στις νέες εξελίξεις διασφαλίζοντας παράλληλα τη γεωργική παραγωγή και τις 

προοπτικές της, την υγεία και την ασφάλεια των αγροτών και των καταναλωτών και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί οι επαγγελματίες συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

 Ορθολογική χρήση των παραγωγικών πόρων (νερό, φάρμακα, λιπάσματα κ.λ.π.) 

 Διάγνωση των προβλημάτων φυτοπροστασίας 

 Οδηγίες για την πρόληψη και θεραπεία των προβλημάτων φυτοπροστασίας 

 Ενημερώσεις αγροτών για νέες καλλιέργειες, τεχνολογίες παραγωγής και 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

 Καθημερινές επισκέψεις για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στους 

αγρούς, παρά το γεγονός του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου και της δυσκολίας 

πρόσβασης σε αυτούς. 

 Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και διασφάλιση των 

εξαγωγών νέων και δυναμικών κλάδων παραγωγής. 

 Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται από αυτούς τους επιστήμονες πολλές φορές 

αφιλοκερδώς. Το μόνο κέρδος για αυτούς προέρχεται κατά περίπτωση (και εφόσον απαιτείται) 

από το κέρδος που θα έχουν στην πώληση των γεωργικών φαρμάκων, τα οποία συνολικά 

αντιπροσωπεύουν μια επιβάρυνση του κόστους παραγωγής γύρω στο 5-10% (αναλόγως της 

καλλιέργειας). 

 

Άλλα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν με τον υπάρχοντα νόμο είναι: 
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 Στο σύστημα της συνταγογράφησης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν και τα κάθε 

είδους λιπάσματα και το πολλαπλασιαστικό υλικό για να είναι ολοκληρωμένη η 

διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του καταναλωτή.  

 Παράλληλα όμως θα πρέπει να ρυθμιστεί επακριβώς και το θέμα του ερασιτέχνη χρήστη 

και το ποια γεωργικά φάρμακα μπορεί να χειριστεί αυτός από όλη την γκάμα των 

γεωργικών φαρμάκων.  

 Ένα ακόμα θέμα αφορά την πάταξη της υπαίθριας πώλησης γεωργικών φαρμάκων και 

της πώλησης τους σε χώρους αποθηκών, είτε πρόκειται για νόμιμα είτε για παράνομα 

εισαγόμενα γεωργικά φάρμακα. 

 Πολύ σημαντικό είναι και το θέμα διαφορετικής (χαμηλότερης) τιμολόγησης των 

γεωργικών φαρμάκων σε όμορες χώρες από τις πολυεθνικές παρασκευάστριες εταιρείες, 

γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Εκεί 

θα πρέπει να πιέσει το κράτος και να επιτρέψει τις νόμιμες παράλληλες εισαγωγές από 

συναδέλφους, ώστε να μειωθεί αυτή η ψαλίδα των τιμών. 

 Πρέπει να επικαιροποιηθεί και να απλοποιηθεί σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της αγοράς 

το σύστημα της έκδοσης αδειών πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων, διότι σήμερα 

υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά που πρέπει να ξεπεραστούν (π.χ. δεν γίνονται 

αγοραπωλησίες μεταξύ καταστημάτων με ίδιας βαθμίδας αδειών) διότι δημιουργούν 

μονοπωλιακές καταστάσεις. 

   

 Όσον αφορά γενικότερα τις προτάσεις μας επί του συγκεκριμένου «πολυνομοσχεδίου», 

πιστεύουμε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία είναι απαρχαιωμένη και ορθώς πρέπει να αλλαχτεί και 

να απλοποιηθεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Παράλληλα όμως θα πρέπει οι νόμοι να φτιάχνονται 

για να τηρούνται και όχι να καταστρατηγούνται στο βωμό του εύκολου κέρδους, όπως γίνεται 

σήμερα με τις παράνομες εισαγωγές γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Για να τηρούνται 

όμως οι νόμοι θα πρέπει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να απλοποιηθούν και να έχουν την 

προστασία του νόμου οι ελεγκτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να επιτελούν 

σωστά και άφοβα το έργο τους και να μην βρίσκονται εκτεθειμένοι μπροστά στα οικονομικά 

συμφέροντα. 

         

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
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