ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Λάζαρου Τσάμη 25 -Τσιαπάνου (γωνία)
ΤΚ 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη
www.sge.gr
email : sgemth@yahoo.gr / info@sge.gr
τηλέφωνο / φαξ: 2310-949.388

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπόψη : Υπουργού, κ. Αποστόλου Βαγγέλη
Κοινοποίηση:
Αν. Υπουργό, κ. Τσιρώνη Γιάννη
Υφυπουργό, κ. Κόκκαλη Βασίλη
Γενικό Γραμματέα: κ. Αντώνογλου Νίκο
ΓΕΩΤΕΕ
ΣΠΕΛ
ΕΣΥΦ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτοκ. 70

Κύριε Υπουργέ,
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αιφνιδιάζοντας τους πάντες με
τροπολογία η οποία κατατέθηκε, την ίδια μάλιστα ημέρα της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου

«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες
διατάξεις», επέφερε σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση και
εμπορία γεωργικών φαρμάκων.
Μεταξύ των άλλων,

-Καταργεί την υποχρέωση της συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας του γεωπόνουυπεύθυνου επιστήμονα στο κατάστημα γεωργικών φαρμάκων

-Καταργεί την υποχρέωση απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα σε ένα και μόνο
κατάστημα

-Επιτρέπει την λειτουργία καταστημάτων από νομικά πρόσωπα με μοναδική προϋπόθεση
να υπάρχει ένας εταίρος ή μέτοχος με πτυχίο γεωπόνου ή αντίστοιχο.

Υπενθυμίζεται βέβαια ότι ο αιφνιδιασμός ως πρακτική θεσμοθέτησης επικρίθηκε στο

παρελθόν, όταν αυτή η κυβέρνηση ήταν αντιπολίτευση. Ως μοναδικός λόγος για τη

θέσπιση της εν λόγω παραγράφου αναφέρεται η ανάγκη υλοποίησης των συστάσεων της

εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ, που μπορεί να είναι μεταξύ άλλων μνημονιακή υποχρέωση,
αλλά δεν είναι καθόλου πειστική δικαιολογία και καλούμε το ΥΠΑΑΤ και την κυβέρνηση να
μας πουν ποια συμφέροντα θέλουν να εξυπηρετήσουν; Γιατί είναι άξιο απορίας πως για ένα
τόσο σημαντικό θέμα εντελώς αιφνιδιαστικά και κρυπτόμενη από τους πάντες χωρίς να

προηγηθεί διάλογος με όλους τους θεσμικούς φορείς (Συλλόγους Γεωπόνων Εμπορίας
Γεωργικών Φαρμάκων - ΓΕΩΤΕΕ) η κυβέρνηση ψήφισε τις παραπάνω τροποποιήσεις και
διατάξεις.

Στην ουσία οι αλλαγές αυτές, δυναμιτίζουν το καθεστώς εμπορίας και υπονομεύουν κάθε

προσπάθεια για «Ορθολογική Χρήση» των γεωργικών φαρμάκων, για την οποία τόση
συζήτηση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Η πώληση γεωργικών φαρμάκων δεν είναι μια

απλή διαδικασία να συνδυάζει θέματα, που έχουν να κάνουν με την προστασία εδαφικών
και υδατικών πόρων, την προστασία του χρήστη, αλλά και του καταναλωτή.

Επομένως κατά την πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων η παρουσία γεωπόνου υπεύθυνου επιστήμονα
προαπαιτούμενο

για

είναι τόσο υποχρεωτική όσο και αναγκαία και απαιτεί

την

ασφαλή

διακίνηση

και

ορθολογική

χρήση

των

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης ζητά από

την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, που μάλιστα απαρτίζεται κυρίως από Γεωτεχνικούς, την άμεση
κατάργηση των εν λόγω διατάξεων.

Με εκτίμηση,
Αβραάμ Πασσαλής
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

