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Μελετών & 
Τεκμηρίωσης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Υπ.Α.Α.Τ. / 

Γεν. Δ/νση Φυτ. Παρ. 
  
ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο Υ.Α. για την συνταγογράφηση των 
γεωργικών φαρμάκων» 
ΣΧΕΤ.:  
 
 
Με αφορμή την έκδοση του σχεδίου για την συνταγογράφηση των γεωργικών 
φαρμάκων έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και επισημάνσεις:  

1. Στο άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο Α1 το δικαιολογητικό θα πρέπει στην 
περίπτωση των γεωπόνων να αντικατασταθεί από βεβαίωση έναρξης 
επαγγέλματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

2. Στο άρθρο 4 θα πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοείται με την φράση «ευρύτερης 
υπηρεσίας» αλλά και με την φράση «ως πάγια οδηγία εφαρμογών» 

3. Στο άρθρο 8, παρ. 2 θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική πρόβλεψη για 
καλλιέργειες οι οποίες στερούνται εγκρίσεων 

4. Στο άρθρο 10, παρ. 1 πρέπει να προβλεφθεί η ενημέρωση των πειθαρχικών 
οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τα οποία ασκούν δημόσιο πειθαρχικό έλεγχο στους 
γεωπόνους 

5. Η αναφορά εμπορικού σκευάσματος στο υπόδειγμα συνταγής του 
παραρτήματος Ι θα πρέπει να απαλειφθεί αφού έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 
4036, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη μόνο 
για την δραστική ουσία 

6. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης γεωγραφικών περιορισμών 
στην άσκηση της εργασίας της συνταγογράφησης, πιθανόν στην έδρα της 
επαγγελματικής δραστηριότητας και σε όμορο με αυτήν νομό. Σκοπός πρέπει 



να είναι η διαφύλαξη της διαδικασίας αφού στις περισσότερες των 
περιπτώσεων απαιτείται επιτόπια επίσκεψη στον αγρό κάτι που δεν είναι 
δυνατόν για επαγγελματίες σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, θα πρέπει 
λοιπόν να προφυλαχθεί το κύρος της όλης διαδικασίας και νομοθετικά 

7. Τέλος σε κάποιο άρθρο της απόφασης θα πρέπει να γίνει αναφορά στην 
αναγκαιότητα προσφυγής στην χημική καταπολέμηση η οποία θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται αφού αποκλειστούν οι εναλλακτικές μέθοδοι φυτοπροστασίας 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ. Για τον λόγο αυτό μπορεί να υπάρξει πεδίο στο 
έντυπο του Παραρτήματος Ι όπου θα δηλώνεται αν εξετάστηκαν εναλλακτικές 
μέθοδοι φυτοπροστασίας και επιγραμματικά οι λόγοι μη εφαρμογής αυτών. 
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