
 

  
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς 
---------------------------------- 
∆ιδότου 26, 106 80 Αθήνα 

ΤΗΛ.: 210 3618118 - 3605579,  
 FAX: 210 3605436 

Email: geoteeath@otenet.gr 
Web Site: www.geotee-anste.gr 

Πληροφορίες: Γεωργία Κόττα 

Αρ. Πρωτ.: 522 
 

 
ΘΕΜΑ: Απόψεις Παρ/τος επί του Ν/Σ 
«∆ιοικητικά 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.: Το µε αριθ. 2106/10-06-2013 έγγραφό 
σας 

ΠΡΟΣ:   
1. Μέλη ∆Σ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
2. ΚΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Βενιζέλου 64  
ΤΚ 546 31 Θεσ/νίκη 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Παρ/τα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
Έδρες τους 

 
 
 

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού που αφορά στις απόψεις του Παρ/τος σχετικά 
µε τις εξελίξεις που προκύπτουν από το νοµοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ «∆ιοικητικά µέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας 
και προστασίας των ζώων και λοιπές διατάξεις και αρµοδιότητες του ΥΠΑΑΤ» σας 
ενηµερώνουµε ότι: 

 Με βάση τη συζήτηση που διεξήχθη στην 5η/12 – 7 – 2013 συνεδρίαση της ∆Ε 
σχετικά µε την παρ. 5 του άρθρου 53 του ως άνω νοµοσχεδίου «ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση» αποφασίστηκε να ζητηθεί η απόσυρση της σχετικής διάταξης που 
θέτει ασυµβίβαστη την ιδιότητα του διακινητή γεωργικών φαρµάκων και του 
συνταγογράφου.  

Η ∆Ε εκτιµά ότι πρέπει πρώτα να εφαρµοστεί και να αξιολογηθεί το σύστηµα 
ηλεκτρονικής καταγραφής της χορήγησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 4036/12 και στη συνέχεια, µε την εισαγωγή των 
κατάλληλων πρακτικών για τη βελτιστοποίησή του, και κατόπιν διαλόγου για τη 
συνταγογράφηση, να εφαρµοστεί η παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας.  

Το θέµα αυτό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µέρος της προσπάθειας 
οργάνωσης των συµβουλευτικών υπηρεσιών των γεωπόνων και υπό ποιες 
προϋποθέσεις κάποιος συνάδελφος θα τις ασκεί, πάντα µε γνώµονα ότι δεν πρέπει 
να λειτουργήσει ο θεσµός µε αποκλεισµούς, αλλά µε στόχους: αγροτική ανάπτυξη, 
ποιοτικά τρόφιµα, προστασία της δηµόσιας υγείας και σεβασµό του 

περιβάλλοντος. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  

Για τη ∆.Ε. 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 

Σταύρος Ζαννόπουλος 


