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ΘΕΜΑ: «Απόψεις επί του νομοσχεδίου του Υπ.Α.Α.Τ. για τα διοικητικά μέτρα και
κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και λοιπές διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ.»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2106/2013 έγγραφό σας
Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και κατόπιν απόφασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Παραρτήματος σας αποστέλλουμε απόψεις επί του πολυνομοσχεδίου
ως ακόλουθα:
1. Στο άρθρο 6, σημείο (στ) θα πρέπει να εξεταστεί η ορθότητα της λέξης
«αποστολής» και η πιθανή αντικατάσταση με την λέξη «προέλευσης»
2. Στο άρθρο 9, παρ. 4 και σχετικά με την φράση «Δεν επιτρέπεται η άσκηση
ένστασης ……» θα πρέπει να διευκρινιστεί αν οι ποσότητες αυτές αφορούν
στις ευρεθείσες ποσότητες στο σημείο ελέγχου ή αν αφορούν στο σύνολο της
ποσότητας της παρτίδας. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να κλείσει κάποιο
πιθανό κενό της διάταξης που μπορεί να σχετίζεται με ισχυρισμό του
παραγωγού ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται στις συνθήκες συντήρησης στο
σημείο πώλησης
3. Στο άρθρο 9, παρ. 5 δεν υπάρχει διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή
ένστασης σε περίπτωση μικτών κλιμακίων
4. Στο άρθρο 9, παρ. 6 σημείο (ββ) η λέξη «υπαλλήλους» πρέπει να
αντικατασταθεί από την λέξη «γεωπόνους» για προφανείς επιστημονικούς
λόγους

5. Στο άρθρο 11, παρ. 1, σημείο (γ) θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η εισήγηση
είναι δεσμευτική για την αδειοδοτούσα αρχή (συνήθως η Δ/νση Ανάπτυξης) ή
παραμένει στην ευχέρειά της η αναστολή λειτουργίας
6. Στο άρθρο 11, παρ. 3, σημείο (α) στο τέλος αυτού πρέπει να προστεθεί η
φράση «… κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο»
7. Στο άρθρο 11, παρ. 3, σημείο (β) θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα της
έκδοσης αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα Υπ.Α.Α.Τ. ή από τον
Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ. ο οποίος υπάγεται στο Υπ.Α.Α.Τ.
8. Στο άρθρο 11, παρ. 6 η ένταση θα πρέπει να υποβάλλεται ή να διαβιβάζεται
στην προϊσταμένη αρχή της αρχής που εισηγήθηκε την επιβολή μέτρων αφού
η προϊσταμένη αρχή της αρχής που εξέδωσε την απόφαση (συνήθως η Δ/νση
Ανάπτυξης) δεν μπορεί να έχει ουσιαστική άποψη προκειμένου να σχηματίσει
κρίση
9. Στο άρθρο 43, παρ. 1, σημείο (α) η φράση «Οι Δήμοι ασκούν την διαχείριση
στα τμήματα των ακινήτων της παρ. 1 …..» είναι αόριστη και θα πρέπει να
οριστεί η περίμετρος των τμημάτων όπου έχουν διανοιχθεί γεωτρήσεις
10. Στο άρθρο 43, παρ. 2, σημείο (β) οι λέξεις «σχεδιάγραμμα» θα πρέπει να
αντικατασταθούν με την λέξη «σκαρίφημα» και θα πρέπει να απαλειφθεί η
φράση «συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς» γιατί
στην περίπτωση αυτή δημιουργείται σημαντική οικονομική δαπάνη για
σύνταξη επίσημου τοπογραφικού διαγράμματος που είναι απαραίτητο όταν
γίνεται χρήση συντεταγμένων του ελληνικού γεωδαιτικού συστήματος
αναφοράς
11. Στο άρθρο 43, παρ. 4, σημείο (α) όσον αφορά στην λέξη «σχεδιάγραμμα»
ισχύουν τα ίδια με την παρατήρηση του προηγούμενου σημείου (10)
12. Στο άρθρο 46, παρ. 2, στην σύνθεση της Επιτροπής θα πρέπει να προστεθεί
ένας εκπρόσωπος του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πιθανόν αντί για (2)
εκπροσώπους των κτηματιών της αναδιανεμητέας περιοχής
13. Στο άρθρο 46, παρ. 3, σημείο (α) στην σύνθεση της Επιτροπής θα πρέπει να
προστεθεί ένας εκπρόσωπος του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πιθανόν αντί για
(3) εκπροσώπους των κτηματιών της αναδιανεμητέας περιοχής
14. Στο άρθρο 46, παρ. 4, μετά το σημείο (γ) στην φράση «Για την διόρθωση των
στοιχείων του αναδασμού παρέχει γνώμη ….» ο γεωπόνος θα πρέπει να
αναφερθεί ότι είναι κατά προτεραιότητα γεωργικής μηχανικής (Εγγείων
Βελτιώσεων)
15. Στο άρθρο 50, παρ. 1, σημεία (α) και (β) οι λέξεις «Πολεοδομία» πρέπει να
αντικατασταθούν από τις λέξεις «Γραφείο Δόμησης», όπως προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία
16. Στο άρθρο 50, παρ. 3, σημείο (δ) θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις
ενέργειες της αδειοδοτούσας αρχής σε περίπτωση μη έγκρισης της Μ.Π.Ε.
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
17. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τροποποίηση του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν.
4056. Συγκεκριμένα σε όσες περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε «έκθεση
γεωτεχνικού συμβούλου» θα πρέπει να αντικατασταθεί από την φράση
«έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, γεωπόνου ή κτηνιάτρου» προκειμένου να

υπάρξει συμμόρφωση με το Π.Δ. 344/2000 για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των επιμέρους γεωτεχνικών ειδικοτήτων
18. Στο άρθρο 50, παρ. 6, σημείο (5) η κλήση σε ακρόαση των υπογραφόντων τις
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 δεν ευσταθεί αφού αυτοί είναι οι
μελετητές οι οποίοι συνέταξαν τον φάκελο της αρχικής αδειοδότησης
λειτουργίας και δεν μπορεί να έχουν διαρκή ευθύνη για τις ενέργειες του
υπευθύνου της μονάδας
19. Στο άρθρο 50, παρ. 7, η αναφορά σε διαχείριση ζωικού κεφαλαίου ως
ανεπιτήρητου δεν έχει πρακτική εφαρμογή αφού κανένας σχεδόν Δήμος της
χώρας δεν έχει οργανωμένες σταυλικές εγκαταστάσεις για την διαχείριση
ζώων
20. Στο άρθρο 53, παρ. 5, σημ. (1) πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Θεσπίζεται
η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των δραστικών ουσιών γεωργικών
φαρμάκων….»
21. Στο άρθρο 53, παρ. 5, σημ. (2) η προβλεπόμενη απαγόρευση θα πρέπει να
ισχύσει μόνο για τους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής για την διενέργεια
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων και όχι για τους διανομείς
γεωργικών φαρμάκων. Ειδικά υπό τις παρούσες διαμορφωμένες συνθήκες
είναι παρακινδυνευμένο να απαγορευθεί η συνταγογράφηση στους διανομείς
αφού μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρή αναστάτωση στην διακίνηση
γεωργικών φαρμάκων και στην αποτελεσματική φυτοπροστασία, κομμάτι στο
οποίο έχουν σοβαρή εμπλοκή και τεχνογνωσία οι τελευταίοι. Σε κάθε
περίπτωση η συνταγογράφηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους
εμπλεκόμενους (διανομείς ή μη) με την υποχρεωτική έκδοση παραστατικού
παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα της
παραγράφου 11 του ιδίου άρθρου
22. Στο άρθρο 53, παρ. 9, σημ. (2β) η λέξη «υπαλλήλους» θα πρέπει να
αντικατασταθεί από την «γεωπόνους» για ευνόητους επιστημονικούς λόγους
23. Στο άρθρο 53, παρ. 5, σημ. (10) και σε συνέχεια της περίπτωσης (μ), θα
πρέπει να προβλεφθεί περίπτωση σχετικά με τις διαδικασίες που θα
ακολουθούνται για την συνταγογράφηση σκευασμάτων για καλλιέργειες που
δεν υπάρχουν εγκρίσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί
απλούστευση των διαδικασιών για την χορήγηση άδειας για περιορισμένο
χρονικό διάστημα καθώς και δυνατότητα μείωσης του κόστους υποβολής
φακέλου εκ μέρους των εταιρειών για τις καλλιέργειες μικρής κλίμακας ώστε
να μπορούν να υποβληθούν αιτήματα για εγκρίσεις
24. Όσον αφορά στην διαδικασία χορήγησης λιπασμάτων σε επαγγελματίες
χρήστες θα πρέπει στο πολυνομοσχέδιο να προβλεφθεί η έκδοση συνταγής
λίπανσης από γεωπόνο. Η συνταγογράφηση των λιπασμάτων είναι μια πράξη
απαραίτητη για τον έλεγχο των εισροών αυτών, την ορθολογικότερη χρήση
τους και την προστασία του περιβάλλοντος από υπερβολική χρήση που έχει
σαν αποτέλεσμα την επέκταση των νιτρορυπασμένων περιοχών σε όλη την
χώρα. Τέλος η χορήγηση συνταγής λίπανσης θα οδηγήσει σε μείωση του
κόστους αυτών των εισροών αφού θα προσαρμόσει την καλλιεργητική αυτή
ενέργεια στα δεδομένα (εδαφολογικά, μικροκλιματικά και καλλιεργητικά) της

κάθε περιοχής. Στα πλαίσια αυτά επανερχόμαστε σε πρόταση που έχει
υποβάλει το Παράρτημά μας στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για τα σχέδια
διαχείρισης υδατικών διαμερισμάτων και με την οποία προτείνεται η
επιδότηση της εδαφολογικής ανάλυσης μέσα από τα μέτρα του ΠΑΑ .
25. Στα ίδια πλαίσια με το παραπάνω σημείο τονίζουμε την αναγκαιότητα
συγκέντρωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλων
των εδαφολογικών δεδομένων που υπάρχουν σε διάφορους φορείς ( πρώην
ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστήμια κ.α.) προκειμένου να ξεκινήσει μια σοβαρή
προσπάθεια σύνταξης εδαφολογικών χαρτών για το σύνολο των γεωργικών
γαιών της χώρας οι οποίοι θα μπορούν να επικαιροποιούνται και να
εμπλουτίζονται με δεδομένα.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος

