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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Διδότου 26, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10680,  Τηλ. 210-3623594, 6947 566915,  fax 210-3623784 E-mail: poseg@otenet.gr 

 

Ημ/νία: 15/07/2013 

 

Προς:  

1. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παραρτήματα 

3. Γ.Π.Α. κ. Δημήτρη Μπουράνη, καθηγητή 

4. Υπ.Α.Α.Τ. Δ/νση Προστασίας Φυτ. 

Παραγωγής 

5. Υπ.Α.Α.Τ. Δ/νση Εισροών Φυτ. Παραγωγής 

6. Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.  

7. Π.Ε.Γ.Δ.Υ.  

8. Ομοσπονδία Ιδ. Υπαλλήλων Γεωπόνων 

9. Ε.Σ.Υ.Φ. 

10. Γεωπονικοί φορείς & Γεωπόνοι 

 

 

Θέμα:  Διευκρινήσεις και απαντήσεις για το νομικό πλαίσιο των Γεωργικών Φάρμακων, των 

Λιπασμάτων και του Πολλαπλασιαστικού Υλικού. 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ), στην κοινή επιστολή 

με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ), την 01/07/2013 σχετικά με το 

υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο για τα Γεωργικά Φάρμακα, τα Λιπάσματα και το 

Πολλαπλασιαστικό Υλικό, υποστήριξε σαφέστατα και εμπεριστατωμένα τα εξής: 

1. Γράψαμε και Υποστηρίζουμε: 

• Προηγείται (ή προαπαιτείται) η εφαρμογή και η αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καταγραφής. 

• Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορεί να είναι το επόμενο βήμα μετά την εφαρμογή 

και την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καταγραφής. 

• Επομένως δεν τεκμηριώνεται γιατί πρέπει να καθιερωθεί η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση αυτή την χρονική περίοδο.  

Διευκρινίζουμε. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η ηλεκτρονική καταγραφή (ν.4036/2012) είναι 

αυτή την στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν είναι αυτή την 

χρονική περίοδο προτεραιότητα. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι είμαστε κατά της 

συνταγογράφησης. 

2. Γράψαμε και Υποστηρίζουμε: 

• Η συνταγογράφηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αποκλεισμούς.  

Διευκρίνιση. Θεωρούμε ότι για το αυτονόητο δεν χρειάζεται καμία εξήγηση, ούτε ξεχωρίζουμε 

τους συναδέλφους σε ικανούς, έμπειρους, δοκιμασμένους, σε ‘’τίμιους’’ και ‘’άτιμους 

απατεώνες’’, . Όλα αυτά τα αφήνουμε να τα κρίνει η αγορά. Υπάρχει υπό προϋποθέσεις, 

‘’πεδίον δόξης λαμπρόν’’ για όλους (διανομείς και παρέχοντες μόνο υπηρεσίες). Αυτό που 

χρειάζεται είναι να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να κριθούν και να αξιολογηθούν.  

Αυτοί που υποστηρίζουν τον αποκλεισμό των συναδέλφων χρησιμοποιούν τα ίδια 

επιχειρήματα και πρέπει να εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν και σε τι αποβλέπουν, όταν 

υποστηρίζουν, ότι ο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων (διανομέας): 

• έχει ως στόχο αποκλειστικά μόνο το εμπορικό κέρδος,  
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• πουλάει γεωργικά φάρμακα χωρίς λόγο και αιτία, επιδιώκοντας μόνο το κέρδος, 

• επιλέγει δραστική με μεγαλύτερο κέρδος και μικρότερη αποτελεσματικότητα και 

• βάζει σε περιπέτειες την οικονομική βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης με τις 

επιλογές του.  

Αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ότι εννοούν όσοι υποστηρίζουν τα παραπάνω είναι ότι ο 

γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 

(διανομέας) είναι απατεώνας, κοροϊδεύει χρόνια τώρα τον πελάτη του και ο πελάτης - κορόιδο 

εμπιστεύεται την επιχείρησή του σε λάθος άνθρωπο.  

Το επίπεδο αυτού του είδους της επιχειρηματολογίας μόνο θλίψη προκαλεί. Κανένας από 

όλους αυτούς δεν μπήκε στον κόπο να προσεγγίσει τα προβλήματα της γεωργικής 

παραγωγικής διαδικασίας. Όταν ζεις εκ του ασφαλούς, αυτά ούτε σε αγγίζουν, ούτε σε 

απασχολούν.  

Αν πράγματι οι υποστηρικτές του ασυμβιβάστου μεταξύ του γεωπόνου – υπεύθυνου 

επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (διανομέας) και του 

συνταγογράφου νομίζουν ότι έτσι είναι, γιατί θέλουν όσοι υποστηρίζουν τον αποκλεισμό, να 

δημιουργήσουν ένα κλειστό κύκλωμα παρακάμπτοντας τον ανταγωνισμό.  

3. Γράψαμε και Δηλώνουμε: 

• Κανένας Γεωπονικός Φορέας δεν έχει προτείνει, ούτε δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως υπέρ 

της συνταγογράφησης σε αυτή την ιδιαίτερη για την χώρα και τον αγροτικό τομέα, 

χρονική συγκυρία. 

Διευκρινίζουμε. Το Γεωπονικός στα Ελληνικά σημαίνει μόνο Γεωπόνοι. Οι οποιεσδήποτε 

προσεγγίσεις στο παρελθόν επί της συνταγογράφησης από Γεωπονικούς φορείς, έχουν μόνο 

ιστορική αξία και σημασία αφού δεν επικαιροποιήθηκαν με αυτό που σήμερα 

ισχύει(ν.4036/2012) και προτείνεται (Υπ.Α.Α.Τ. σχέδιο νόμου). Οι πρώτοι που καταθέσαμε 

συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες προτάσεις ήμασταν εμείς.  

4. Γράψαμε και Δηλώνουμε: 

• Ότι κυκλοφορεί ως πρόταση από Γεωτεχνικούς φορείς εμπεριέχει το στοιχείο της 

υστεροβουλίας για την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην διαδικασία της γεωργικής 

παραγωγής. 

• Αυτού του είδους οι πρακτικές οδήγησαν το προηγούμενο διάστημα, τον αγροτικό τομέα 

σε αστοχίες και τους φορείς που τις αξιοποίησαν σε ειδικούς της ανυποληψίας. 

Διευκρινίζουμε. Το Γεωτεχνικός στα Ελληνικά σημαίνει, Γεωπόνος, Δασολόγος, Κτηνίατρος, 

Γεωλόγος και Ιχθυολόγος. Επί των οποιονδήποτε προτάσεων και προσεγγίσεων σε αυτό που 

σήμερα προτείνεται από Γεωτεχνικούς φορείς έχουμε σαφέστατες και διακριτές διαφορές και 

δεν εκχωρήσαμε ούτε εξουσιοδοτήσαμε σε κανένα από αυτούς εμείς οι επαγγελματίες 

Γεωπόνοι την εκπροσώπηση χωρίς καμία συνεννόηση η συζήτηση.  

5. Επισημαίνουμε 

• Κανένας από όσους τοποθετήθηκαν επί των προτάσεων και των αναλύσεων της επιστολής 

δεν έγραψε λέξη για τον υπεύθυνο επιστήμονα, για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα 

επαγγελματικά προσόντα, δηλαδή για αυτά που για εμάς και τα νέα παιδιά είναι τα 

σημαντικά. Όλοι ασχολήθηκαν με την θέσπιση της ηλεκτρονικής συνατογράφησης και το 

είδαν ως ‘’ευκαιρία’’.  

• Εμάς τους επαγγελματίες Γεωπόνους καθημερινά μας κρίνει και μας αξιολογεί η κοινωνία 

και η πελατεία.  
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• Μέσα από την δουλειά μας γνωρίζουμε καλά τι περιλαμβάνει κάθε πρόταση και έχουμε 

μάθει κάθε φορά να επικαιροποιούμε τις θέσεις και να ιεραρχούμε τις προτεραιότητες. 

• Βλέπουμε κάθε επαγγελματικό θέμα συνολικά και συλλογικά και όχι ατομικά. Τα 

προβλήματα του ιδιωτικού τομέα εμείς τα γνωρίζουμε καλά και τα αντιμετωπίζουμε με 

επιχειρήματα και όχι επιθυμίες. Σε όλες μας τις προτάσεις υπάρχει η λογική που βασίζεται 

στην τεκμηρίωση και όχι στις επιθυμίες.  

• Εμείς οι επαγγελματίες Γεωπόνοι, Θέλουμε και μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά και 

αποτελεσματικά στην επιχειρησιακή εφαρμογή της νέων δεδομένων για την 

φυτοπροστασία και την διαχείριση των εισροών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θέλουμε να 

υποστηρίξουμε και να επιτύχουμε τον στόχο που αποσκοπεί στην προετοιμασία της 

μετάβασης προς μία Αγροτική Οικονομία που βασίζεται στη γνώση, διαχειρίζεται 

ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, προστατεύει το περιβάλλον παράγει ασφαλή και 

επώνυμα προϊόντα και λειτουργεί ανταγωνιστικά. 

• Προϋπόθεση όμως είναι η συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, η ορθή άποψη, ο σωστός 

σχεδιασμός για την Αγροτική Ανάπτυξη, η φαντασία και η όρεξη για εργασία πάνω στην 

κοινή προσπάθεια. Σ’ αυτή την ιδιαίτερη και κρίσιμη περίοδο για την χώρα, είναι 

επιτακτική ανάγκη να δούμε όλοι μαζί τις αγροτικές δυνατότητες προσεκτικά, διαφορετικά 

και μέσα από αποτελεσματικό διάλογο και διαβούλευση να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Η 

αναπαραγωγή και η δημιουργία αντιθέσεων δεν είναι για μας το ζητούμενο. Για μας το 

ζητούμενο είναι η συμφωνία.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

 Ο Γ. Γραμματέας 

   

Ευθύμιος Ιακωβάκης  Δημήτριος Καρακώστας 

 


