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ΘΕΜΑ:«Προτάσεις επί του σχεδίου ΥΑ
«Ρυθμίσεις σχετικά με τη συνταγή και τη
συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων»
ΣΧΕΤ: Το με αρ. 738/21-02-2014 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις του
Παραρτήματος επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις σχετικά με τη
συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων».
Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Ζαννόπουλος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ρυθμίσεις σχετικά με τη συνταγή και τη συνταγογράφηση των γεωργικών
φαρμάκων

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Η διαδικασία με την οποία καταγράφεται η συνταγή των Γεωργικών
Φαρμάκων (ΓΦ) στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να είναι
προσανατολισμένη στο αγροτεμάχιο που πρόκειται να εφαρμοστεί το ΓΦ και
όχι στο πρόσωπο που αγοράζει το σκεύασμα.
• Θεωρούμε ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια του «ενδιαφερόμενου
χρήστη», λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 συχνά το φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος της γεωργικής
εκμετάλλευσης και ασκεί την οικονομική αυτή δραστηριότητα είναι
διαφορετικό πρόσωπο από αυτόν που θα κάνει την εφαρμογή των ΓΦ
 στο άρθρο 4 παρ. 2 του σχεδίου της ΥΑ προβλέπεται ότι η έκδοση της
συνταγής μπορεί να γίνεται και μετά από «… αίτημα του ενδιαφερόμενου
χρήστη, ο οποίος προσκομίζει στον εκδότη της συνταγής τα απαραίτητα
στοιχεία και πληροφορίες..»
 στο άρθρο 8 παρ. 3 προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων όσον αφορά
«…την είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων από ενδιαφερόμενους που
διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν ΓΦ χωρίς την έκδοση της σχετικής
συνταγής χρήσης ΓΦ ή χωρίς να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στη
σχετική συνταγή..» και
 με το νέο τρόπο φορολόγησης των αγροτών και την τήρηση βιβλίων από
αυτούς η δαπάνη για την έκδοση της συνταγής και την προμήθεια των ΓΦ
θα πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Β. ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αιτιολογική έκθεση – Στόχος (εδ. 1)
• Μεταρρύθμιση του τρόπου διάθεσης των ΓΦ στην αγορά:
Η ευθύνη της αποδοχής του ΦΠ, τόσο ως προς τη δραστική ουσία (δ.ο.) όσο
και προς το εμπορικό σκεύασμα, πρέπει να αναλαμβάνεται από τον
αγοραστή του. Αυτός είναι και ο τελικός υπεύθυνος για την εφαρμογή του ΦΠ
στο αγροτεμάχιο. Η υποχρεωτικότητα στην εκτέλεση της συνταγής του ΦΠ
από τον αγοραστή, στερείται επιστημονικού ερείσματος καθώς:
 υπάρχουν δ.ο. με παρόμοια χαρακτηριστικά, ιδιότητες και δράση
 η ετικέτα του σκευάσματος αναγράφει ουσιαστικά στοιχεία που
καταδεικνύουν διαφορές μεταξύ σκευασμάτων και ο πιστοποιημένος
επαγγελματίας χρήστης, είναι αποδεδειγμένα σε θέση να την κατανοήσει
 η διαφορά τιμής μεταξύ δ.ο. και σκευασμάτων είναι παράγοντας, για τον
οποίο τον τελευταίο λόγο έχει ο καλλιεργητής και παίζει ρόλο στην
οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του
και παράλληλα στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής υπαγωγής της διαδικασίας
έκδοσης συνταγής στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο
του θεσμού των γεωργικών συμβούλων της 5ης προγραμματικής περιόδου.
Άρθρο 1 – Σκοπός Γενικές Ρυθμίσεις
Παρ. 2
• Με δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση και πιστοποίηση των
επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) (η οποία

•

•

προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 26/11/2015), η ΥΑ είναι μη εφαρμόσιμη ως
προς το σκέλος που αφορά την έκδοση και διάθεση συνταγής μόνο σε
επαγγελματίες χρήστες.
Επειδή οι ερασιτέχνες χρήστες ενημερώνονται για το ΦΠ αποκλειστικά από
την ετικέτα και ουσιαστικά στερούνται κάθε σχετικής γνώσης περί
φυτοπροστασίας, προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής της εγκυκλίου και
στα ΦΠ που προορίζονται για ερασιτεχνική χρήση.
Δεδομένου ότι συχνά η ερασιτεχνική χρήση γίνεται σε αστικό περιβάλλον θα
πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ΦΠ
φιλικών προς το περιβάλλον στις ερασιτεχνικές χρήσεις.

Άρθρο 2 – Εκδότες συνταγών χρήσεις γεωργικού φαρμάκου.
Παρ. 1
• Η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του συνταγογράφου θα πρέπει να
δίνεται μόνο σε πτυχιούχους γεωπονίας ΠΕ που έχουν αποδεδειγμένη
επιστημονική επάρκεια σε θέματα φυτοπροστασίας, γεγονός που
εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων σε προπτυχιακό
(απόφοιτοι τμημάτων φυτικής παραγωγής) ή μεταπτυχιακό επίπεδο ή/και με
την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της φυτοπροστασίας.
Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 35 για του Ν.
4036/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 4235/2014,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων ΤΕΙ που μνημονεύεται σε αυτή (ΠΔ 109/1989 & ΠΔ 312/2003),
αφορούν μόνο στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και όχι στην άσκηση της
συνταγογράφησης. Επιπλέον οι διατάξεις του ΠΔ 344/2000 προβλέπουν στο
άρθρο 5 παρ. 2 ότι «οι γεωτεχνικοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να εκδίδουν
συνταγές φαρμάκων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους..» και στο
άρθρο 8 παρ. ιβ ότι οι γεωπόνοι
ασκούν τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες «στη συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
τον έλεγχο της εφαρμογής της».
• Η έκδοση της συνταγής θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την
έκδοση σχετικού παραστατικού που θα αφορά την αμοιβή της παραπάνω
υπηρεσίας. Επομένως τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις για
την άσκηση της συνταγογράφησης θα πρέπει να κάνουν έναρξη
δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ (ή επέκταση αυτής εφόσον ασκούν ήδη
άλλη δραστηριότητα) και να καταθέτουν τη σχετική βεβαίωση στην αρμόδια
ΔΑΟΚ προκειμένου να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο.
• Για την άσκηση του επαγγέλματος του συνταγογράφου θα πρέπει να υπάρχει
απαίτηση για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού ήτοι κατ’ ελάχιστο
στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο και κλίβανος επώασης.
Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 2
• Είναι άστοχη η τελευταία παράγραφος της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου
2, καθότι δεν αντιλαμβανόμαστε ποια η σκοπιμότητά της, δηλαδή πώς μπορεί
να αξιοποιηθεί από την πολιτεία ο έλεγχος του αριθμού των συνταγών
χρήσης ΓΦ που εκδίδει ο κάθε υπεύθυνος επιστήμονας.
Άρθρο 5 – Τύποι της συνταγής χρήσης του γεωργικού φαρμάκου (Παρ 2.) &
Άρθρο 6 - Επίσημες συνταγές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Παρ. 1)
• Η ηλεκτρονική εφαρμογή έκδοσης των «Επίσημων Συνταγών
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» δεν θα πρέπει να κατασκευαστεί κατ’
αποκλειστικότητα από το Υπουργείο, αλλά να δημοσιοποιήσει η υπηρεσία τα
πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή και να δοθεί χρονικό περιθώριο
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και στους ιδιώτες ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό συμβατών
εφαρμογών.
Άρθρο 8 - Ρυθμίσεις συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου
Παρ. 3
• Η επιβολή κυρώσεων μπορεί να θεσπιστεί με νόμο και όχι με εγκύκλιο.
Παράρτημα Ι
• Από το Παράρτημα Ι προκύπτει ότι ο ψεκασμός θεωρείται η μοναδική
μέθοδος εφαρμογής ΓΦ. Προτείνουμε την προσαρμογή της φόρμας της
συνταγής ώστε να υπάρχει πεδίο που θα αναφέρεται στη μέθοδο εφαρμογής
και ανάλογα με την καταχώρηση που θα γίνεται σε αυτό θα προσαρμόζονται
τα πεδία που αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις
ακόλουθες μεθόδους εφαρμογής:
 Εφαρμογή κοκκωδών στο έδαφος
 Επένδυση σπόρων
 Ριζοπότισμα
 Επάλειψη κορμού
 Εγχύσεις στον κορμό και στο έδαφος
 Εφαρμογές σε υδατοκαλλιέργειες
 Εφαρμογές με το νερό του ποτίσματος
• Η συνταγή πρέπει να αναφέρεται στη δραστική ουσία (δ.ο.) και όχι στο
προτεινόμενο σκεύασμα, η επιλογή του οποίου είναι αρμοδιότητα του
υπεύθυνου επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας των Γ.Φ., όπως άλλωστε
προβλέπεται και στο άρθρο 35 του Ν. 4036/2012, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 4235/2014. Ο τρόπος με τον οποίο
τυποποιείται μία δ.ο. προφανώς και έχει επίδραση στην αποτελεσματικότητά
τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τον τρόπο εφαρμογής της, όμως η κύρια
παράμετρος της φυτοπροστατευτικής πρακτικής είναι η δ.ο. και εκεί πρέπει
να επικεντρωθεί το σύστημα της συνταγής, μακριά από οποιαδήποτε
δεδομένα που θα μπορούσαν να φωτογραφήσουν την εμπορική πολιτική των
καταστημάτων πώλησης ΦΠ. Άλλωστε στοιχεία όπως ΑΦΜ και εμπορικό
σκεύασμα αποτελούν προσωπικά στοιχεία και δεν μπορούν να συλλέγονται
από την υπηρεσία.
• Στη συνταγή θα πρέπει να προσδιορίζεται το αγροτεμάχιο στο οποίο θα
εφαρμόζεται το ΓΦ σύμφωνα με τον κωδικό που αυτό έχει στο ΟΣΔΕ (όπου
αυτό υπάρχει) για λόγους ιχνηλασιμότητας των ΓΦ. Σε περίπτωση που αυτό
είναι απαραίτητο, μπορεί μέσω του ΟΣΔΕ, να ανατρέξει η εποπτική αρχή στα
στοιχεία του καλλιεργητή.
Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1

Ζαννόπουλος Σταύρος

Πρόεδρος Δ.Ε. Παρ/τος - Συντονιστής

2

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Μέλος Δ.Ε. Παρ/τος

3

Εξαρχόπουλος Γεώργιος

Μέλος Δ.Ε. Παρ/τος

4

Θεοδωρής Παναγιώτης

ΥΠΑΑΤ / Δ/νση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής

5

Λεβέντη Γρηγορία

Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής

6

Μαρούλη Ευθυμία

Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής
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Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων
7

Μπλουκίδης Κων/νος

Πρόεδρος 5μελούς Επιτροπής Γεωπόνων
Παρ/τος

8

Μπογιατζής Μάρκος

Γεωπόνος – Ιδιώτης μέλος Παρ/τος

9

Μπουμπουράκας Ηρακλής

Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιώς

10

Μπουρνάκας Βασίλειος

Γεωπόνος Μέλος Παρ/τος

11

Παπαδοπούλου Κων/να

Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής

12

Σταύρου Ιωάννης

Γεωπόνος - Ιδιώτης – Εκπρόσωπος ΠΟΣΕΓ

4

