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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ζώντας και βιώνοντας όλοι μας πρωτόγνωρες στιγμές και καταστάσεις, και πιθανώς
να ζήσουμε και ακόμα πιο δύσκολες στο αμέσως κοντινό μέλλον, είναι πιστεύουμε
η στιγμή, να λειτουργήσουμε όλοι μας με κριτήριο την αμοιβαία υποστήριξη και
αλληλοβοήθεια για να βγούμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα από αυτό το αδιέξοδο.
Θέλοντας να βρεθεί μια δίκαιη λύση, η οποία να στηρίζεται σε κριτήρια
δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των εμπλεκομένων νομίμων επιχειρήσεων, δίχως
να βλάπτει το δημόσιο καλό και φυσικά την υγεία όλων μας, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε και γνωστοποιήσουμε ότι έχει προκύψει ένα τεράστιο θέμα, σχετικά

με την λειτουργία σημείων πώλησης, καλλωπιστικών φυτών τα οποία ενώ έχουν ΚΑΔ
πώλησης γεωργικών εφοδίων ήτοι, γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα
πολλαπλασιαστικό υλικό, ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, τους
απαγορεύεται να πουλήσουν "Καλλωπιστικά φυτά", ενώ έχουν τους ανάλογους ΚΑΔ
εμπορίας ή και παραγωγής καλλωπιστικών φυτών στην επιχείρησή τους παράλληλα
με τους ΚΑΔ των γεωργικών εφοδίων.
Έχουν παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις καταγγελίες, ενδεχομένως από
επιχειρήσεις πώλησης καλλωπιστικών φυτών, που είναι σε αναστολή λειτουργίας,
και οι οποίες πιθανώς δεν διαθέτουν τους ανάλογους ΚΑΔ ή ακόμα και τις ανάλογες
άδειες, όπως πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων κλπ. Σας γνωρίζουμε ότι
συνάδελφοι Γεωπόνοι ή και Τεχνολόγοι Γεωπόνοι έχουν βρεθεί μέχρι και σε
αυτόφωρη διαδικασία κράτησης τους από τις αστυνομικές αρχές.
Είναι τραγικό να κρατούνται στο αυτόφωρο γιατί πουλούσαν Γεωπόνοι
καλλωπιστικά φυτά όπως μολόχες, πετούνιες, πανσέδες κλπ. Θα ισχυριστεί κάποιος
και πολύ σωστά, ότι παρενέβη τον νόμο και λειτουργεί παρανόμως ο εν λόγω
συνάδελφος. Εδώ γεννιέται εύλογα το εξής ερώτημα: πως είναι δυνατόν να
επιτρέπεται η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού και όχι καλλωπιστικών φυτών;
Δεν είναι ασυμβίβαστο; Και γιατί είναι ασυμβίβαστο; Η απάντηση δίνεται πολύ
απλά παρακάτω:
Κάνοντας μια απλή ερμηνεία σχέσης πολλαπλασιαστικού υλικού και
καλλωπιστικών φυτών ή εν γένει φυτών, οφείλουμε να παραδεχτούμε, όλοι οι
αρμόδιοι εμπλεκόμενοι (Γεωπόνοι, παραγωγοί φυτών, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
και φορείς : όπως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΚΕΠΠΥΕΛ, ΔΑΟΚ,
κλπ, εταιρίες παραγωγής μητρικών φυτών-πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ), ότι το
πολλαπλασιαστικό υλικό-μητρικό υλικό το οποίο έχει δικαιώματα (registrations)
είναι το αρχικό μητρικό φυτό από το οποίο παράγεται και μεγαλώνει το τελικό φυτό.
Αυτό το οποίο πηγαίνει στον τελικό καταναλωτή.
Το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα όπως
διαβατήρια , πιστοποιητικά γνησιότητας, αριθμό μητρώου, τιμολόγια αγοράς.

Ταυτόχρονα γεννιούνται τα εξής ερωτήματα:
1) Πως είναι δυνατόν να πωλούνται καλλωπιστικά φυτά από τα Σούπερ Μάρκετ
ελληνικών και ξένων χωρών;
2) Πως είναι δυνατόν να πωλούνται καλλωπιστικά φυτά στις Λαϊκές αγορές;
3) Πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται η πώληση λαχανικών και διαφόρων
οπωροφόρων, εσπεριδοειδών και αμπέλων σαν πολλαπλασιαστικό υλικό και όχι
καλλωπιστικών φυτών;

4) Πως είναι δυνατόν να επισκέπτεται πελάτης τα νόμιμα καταστήματα γεωργικών
εφοδίων-κέντρα κήπου, για να αγοράσει γεωργικά φυτοφάρμακα και ενώ ζητάει
να αγοράσει και μια μολόχα να του απαντηθεί ότι απαγορεύεται, ενώ υπάρχει
στο ράφι;
5) Είναι δυνατόν να είναι κάποιος καλύτερος γνώστης καλλωπιστικών φυτών και εν
γένει φυτών από ότι ένας εξειδικευμένος επιστήμονας, όπως ο Γεωπόνος ο
οποίος γνωρίζει το αντικείμενο καλύτερα από τον καθένα και να αδυνατεί να
πουλήσει μια τριανταφυλλιά, ενώ ένα σούπερ μάρκετ πολυεθνικής αλυσίδας να
πουλάει ελευθέρα;
Γνωρίζουμε και συμπάσχουμε στην απόφαση της Ελληνικής πολιτείας στα μέτρα,
που έλαβε για την αναστολή λειτουργίας διάφορων επιχειρήσεων, διάφορων κλάδων
με απώτερο στόχο και σκοπό τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19 λόγω
ενδεχόμενου συνωστισμού συμπολιτών μας σε διαφόρους χώρους κλειστούς κυρίως,
αλλά και ανοιχτούς.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στην γειτονική μας Ιταλία, η οποία
γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά τι συμβαίνει, την προηγούμενη Κυριακή κατόπιν
εντολής της Ιταλικής κυβέρνησης επιτράπηκε η λειτουργία "Garden Centers /Κέντρων
Κήπου" με απώτερο και κύριο σκοπό την δυνατότητα των πολιτών, οι οποίοι για ένα
περίπου μήνα ήταν εσώκλειστοι στα σπίτια τους, να επισκεφτούν τους
συγκεκριμένους χώρους για να προμηθευτούν καλλωπιστικά φυτά. Και γιατί αυτό;
Για τον εξής απλό λόγο:
Τα καλλωπιστικά φυτά και γενικώς τα φυτά και η Κηπουρική είναι το ενδεδειγμένο
ψυχοθεραπευτικό μέσον, βάσει επιστημονικών μελετών, που έχουν
πραγματοποιηθεί και που μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να βρει στο διαδίκτυο.
Κλείνοντας την επιστολή μας κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε
ότι για κανένα λόγω δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις
και κλάδους, οι οποίοι είναι σε αναστολή και παύση εργασιών, βάσει απόφασης της
Ελληνικής κυβέρνησης και την οποία συγχαίρουμε για τα γρήγορα και
αποτελεσματικά μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής για την εξάπλωση του COVID-19
και χαίρει συγχαρητηρίων από όλη την Ευρωπαϊκή ένωση και γενικότερα από όλη την
υφήλιο.
Σε αυτό το σημείο, αξιότιμε κύριε Βορίδη θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε το
θέμα της πώλησης καλλωπιστικών φυτών από τα καταστήματα Γεωργικών εφοδίων
αίροντας τον δεσμευτικό και περιοριστικό χαρακτήρα της απόφασης σας και
επιτρέποντας την νόμιμη πώληση τους.

Γνωρίζουμε ότι θα πράξετε το καλύτερο δυνατό, όπως το κάνατε και με τους ΚΑΔ
πώλησης γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων, αφού όλοι μας ξέρουμε ότι χωρίς
αυτά θα υπάρξει μείζων και τεράστιο διατροφικό πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα.
Και μην ξεχνάτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων γεωργικών
εφοδίων-κέντρων κήπου είναι ανοικτού και αεριζόμενου τύπου, ενώ το
σημαντικότερο εκ των όλων, είναι ότι τις δύσκολες αυτές ώρες του αναγκαστικού μα
συνάμα απαραίτητου και αναγκαίου εγκλεισμού μας, μία γαρδένια, μία
τριανταφυλλιά, ένα θυμάρι είναι ίσως και ένα βάλσαμο ένα ψυχοθεραπευτικό
εργαλείο που μπορεί, και είμαστε σίγουροι ότι μπορεί, να ομορφαίνει την
καθημερινότητα μας πόσο μάλλον, όταν δοθεί και η κατάλληλη συμβουλή από τον
αρμόδιο Γεωπόνο.
Σας ευχόμαστε εσάς και τους συνεργάτες σας στο Υπουργείο για την αδιάκοπη και
συνεχή υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας, για τις γιορτές
του Πάσχα, τις καλύτερες και αληθινές μας ευχές με υγεία, υπομονή και αισιοδοξία.
Να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστείτε.
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