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«Επιστήμονες» με πιστοποιητικό από ΚΕΚ υπεύθυνοι για τα 
γεωργικά φάρμακα;Η εμπορία γεωργικών φαρμάκων που από το νόμο επιτρέπεται μόνο από υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας ορισμένων ειδικοτήτων) θα ασκείται στο εξής και  από  κατόχους  πιστοποιητικών  ακόμα  και  ιδιωτικών  ΚΕΚ  με  την  τροποποίηση  – κατάργηση που επιχειρεί μια υπουργική απόφαση.Στο α.35 του ν. 4036/2012 καθορίζεται σαφώς ότι «Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες  προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα» που ορίζεται ως " Οι Γεωπόνοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ) και από 

τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989».Με  το  ν.  4152/2013  η  παραπάνω  παράγραφος  τροποποιείται  και  δίνεται  η δυνατότητα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εκδώσει απόφαση, με τη οποία θα «καθορίζονται οι διαδικασίες συμπληρωματικής κατάρτισης και ανάκλησης 

της δυνατότητας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων».Όμως ο υπογράφων  αναπληρωτής υπουργός «επέκτεινε» την αρμοδιότητα που του εκχωρεί ο Νόμος για να εκδώσει την υπουργική απόφαση 8040/88923 (ΦΕΚ 1849/Β'/29-7-2013) "Διαδικασίες  αρχικής  και συμπληρωματικής κατάρτισης των υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλησης του πιστοποιητικού κατάρτισής τους" που προβλέπει «την   αρχική   κατάρτιση  των   ενδιαφερομένων   για   λιανική  εμπορία   γεωργικών  φαρμάκων  (υπεύθυνων εμπορίας),  που δεν φέρουν τίτλο σπουδών κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 35 παρ.       του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει» από φορείς του δημόσιου και  του  ιδιωτικού  τομέα (βλ. ΚΕΚ).
Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αφού αναλογιστεί:
• τη  συνταγματική  εκτροπή,  μια  νομοθετική  ρύθμιση  –  που  έχει  τις  απαρχές  της  στο καθεστώς  του  1973  (ν.  220),  διατηρήθηκε  για  σαράντα  χρόνια  δημοκρατικής 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνίαμεταπολίτευσης  και  ανανεώθηκε  στην  Βουλή  των  Ελλήνων  το  2012  (ν.4036)  –  να καταργηθεί με υπουργική απόφαση
• τις  δυσμενείς  επιπτώσεις  που  θα  έχει  αυτή  η  ανατροπή,  σε  συνδυασμό  με  την παραγωγική δομή της ελληνικής γεωργίας, στην υγεία των αγροτών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων και στη δημόσια υγεία
να ανακαλέσει – αποσύρει άμεσα αυτή την απόφαση. Σε περίπτωση που δεν ανακληθεί άμεσα αυτή η υπουργική απόφαση: 
Καλούμε την ΠΟΣΓ και το ΓΕΩΤΕΕ να την προσβάλλουν νομικά στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας.
Καλούμε  τους  γεωτεχνικούς  και  το  σύνολο  της  επιστημονικής  κοινότητας  του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να μην κάνει καμιά ενέργεια σε εφαρμογή αυτής της 

υ.α. γιατί κανείς υπουργός δεν μπορεί να εφαρμόσει μόνος του μια απόφαση, ειδικά όταν είναι εκτός Νόμου.
Και  τέλος,  καλούμε  την  κυβέρνηση  να  σταματήσει,  άμεσα,  να  πλήττει  καίρια  και 

καθοριστικά  τη  δημοκρατία  μας,  νομοθετώντας  όλο  και  συχνότερα  με  Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου, τώρα και με υπουργικές αποφάσεις και να επιστρέψει τη 

νομοθετική εξουσία στη Βουλή των Ελλήνων, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της χώρας.
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