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Σε απάντηση του µε αρ. 817/5-3-2015 εγγράφου σας, που αφορά στην κατάθεση
προτάσεων για την εφαρµογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρµάκων, σας
ενηµερώνουµε ότι το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
προκειµένου να διαµορφώσει τις προτάσεις του για το θέµα, συγκρότησε Οµάδα
Εργασίας στην οποία συµµετείχαν, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι εµπλεκόµενοι
µε το θέµα φορείς και συγκεκριµένα: το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας/
Γενική
∆ιεύθυνση
Βιώσιµης
Φυτικής
Παραγωγής/∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο
Αθηνών/
Τµήµα
Επιστήµης
Φυτικής
Παραγωγής/Τοµέας
Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος/Εργαστήριο Φαρµακολογίας, το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών
Γεωπόνων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, η Πανελλήνια Ένωση
Γεωπόνων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Γεωπόνων Εύβοιας
– Βοιωτίας, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας, µέλη του Παρ/τος που
διατηρούν καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων σε διάφορες γεωγραφικές
περιοχές του Παρ/τος, καθώς και µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παρ/τος.
Οι προτάσεις της Οµάδας Εργασίας, οι οποίες διαµορφώθηκαν µετά από
διαδοχικές συνεδριάσεις, συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές στη µε αρ. 9/13-7-2015
συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής, είναι οι ακόλουθες:
1. Είναι αναγκαίο στο αρχικό στάδιο της εφαρµογής της συνταγογράφησης να
γίνουν ορισµένες απλουστεύσεις στη λειτουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, µέχρι να εµπεδωθεί από τους χρήστες του, αλλά και για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από το έλλειµµα σε
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φ.π.).
2. Εξαίρεση των ήσσονος σηµασίας καλλιεργειών από τη συνταγογράφηση, η
οποία προκύπτει ως ανάγκη από το έλλειµα στις εγκρίσεις φ.π. για τις χρήσεις
αυτές (όπως καθορίζονται στη σχετική ΚΥΑ).
3. Η ηλεκτρονική εφαρµογή (µέσω του ΑΦΜ του παραγωγού) θα πρέπει να
παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης του ιστορικού των επεµβάσεων στην
καλλιέργεια, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται οι προηγούµενες
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5.
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επεµβάσεις, να αποφεύγεται η ‘διπλό’- συνταγογράφηση και να τηρούνται οι
απαιτήσεις της ετικέτας για τον αριθµό και το µεσοδιάστηµα των ψεκασµών
και τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.
Αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης εγκεκριµένων σκευασµάτων
πληθώρας καλλιεργειών (π.χ. ανθοκοµικά φυτά, ρόδι κ.α.) µε α) την
επίσπευση του χρόνου έγκρισης, β) την απλούστευση του θεσµικού πλαισίου
έγκρισης για τα φ.π. που αφορούν β1) τις ήσσονος σηµασίας καλλιέργειες και
β2) την ερασιτεχνική χρήση και γ) την περαιτέρω πίεση των εταιριών
παραγωγής φ.π. για την κυκλοφορία σκευασµάτων που θα αφορούν τα
ανθοκοµικά φυτά, τις ήσσονος σηµασίας καλλιέργειες και την ερασιτεχνική
χρήση.
Το προβλεπόµενο σύστηµα κυρώσεων κινείται σε τιµωρητικά πλαίσια, ενώ θα
έπρεπε να στοχεύει στη συµµόρφωση και την καλλιέργεια κουλτούρας
ελέγχου τόσο των συνταγογράφων όσο και των αγροτών. Κατά γενική
οµολογία θα διευκόλυνε την οµαλότητα της διαδικασίας: α) η πρόβλεψη µιας
µεταβατικής περιόδου, έως το τέλος του έτους, από την έναρξη της
υποχρεωτικότητας της συνταγογράφησης, όπου οι έλεγχοι θα καταγράφουν
µεν τις ενδεχόµενες παραβάσεις, αλλά δε θα επιβάλλονται ποινές παρά µόνο
προφορικές συµµορφώσεις β) για την αντιµετώπιση προβληµάτων που
περιορίζουν την άµεση συνταγογράφηση των φ.π.π. (προβλήµατα σύνδεσης
µε το internet, καθυστερήσεις στην καταχώρηση των συνταγών, µεγάλος
αριθµός αγροτών στο κατάστηµα κλπ) προτείνεται οι διενεργούµενοι έλεγχοι
να µην αφορούν τον κύκλο εργασιών της τρέχουσας εβδοµάδας γ) η
κλιµάκωση των κυρώσεων, µε την ποινή της αναστολής της δυνατότητας
έκδοσης συνταγής χρήσης γ.φ. να επιβάλλεται σε περιπτώσεις σηµαντικών ή
κατά εξακολούθηση παραβάσεων.
∆εδοµένου ότι η ορθολογική χρήση των γ.φ. είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων (ενδεικνυόµενη δραστική ουσία, χρόνος εφαρµογής, ποιότητα
ψεκαστικών, ορθή εφαρµογή) θα πρέπει και οι ποινές που αποδίδονται για
ενδεχόµενη λανθασµένη χρήση να κατανέµονται οµοιογενώς και αντιστοίχως
σε όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία εφαρµογής του φ.π..
∆εδοµένου ότι το ΟΣ∆Ε δεν µπορεί στην παρούσα φάση να παρέχει
αξιόπιστες πληροφορίες για το είδος και την έκταση των καλλιεργειών, ορθώς
στην παρούσα φάση δεν περιλαµβάνεται στα υποχρεωτικά πεδία
συµπλήρωσης. Ωστόσο θεωρούµε αναγκαία σε µεταγενέστερο στάδιο και
µετά τη βελτίωση της αξιοπιστίας των στοιχείων του ΟΣ∆Ε , την καταχώρηση
του, αφού θα πρέπει το συντοµότερο δυνατό να γίνει σύνδεση του φ.π. µε την
έκταση που αυτό θα εφαρµοστεί.
∆εδοµένου ότι η συνταγογράφηση αυξάνει τον εργασιακό φόρτο και
δηµιουργεί νέες οικονοµικές υποχρεώσεις στα καταστήµατα εµπορίας φ.π.,
επιβάλλοντας απαιτήσεις αναβάθµισης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αλλά
και του λογισµικού που αυτά διαθέτουν προκειµένου η διαδικασία
συνταγογράφησης να γίνει πιο λειτουργική, προτείνεται η οικονοµική ενίσχυσή
τους προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Η ενίσχυση αυτή
µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ένταξής τους σε προγράµµατα του ΠΑΑ ή του
ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση του ηλεκτρονικού τους εξοπλισµού.

Εκτός των ανωτέρω προτάσεων επισηµαίνουµε ότι η συνταγογράφηση αποτελεί
µια καινούργια τεχνολογική διαδικασία που παντρεύει την επιστήµη µε την τεχνολογία
για αυτό και καθίσταται αναγκαία η συνεχής και δυναµική βελτίωσή της, η οποία
µπορεί να συνεχιστεί σε χρόνο µεταγενέστερο του παρόντος σταδίου διαβούλευσης,
σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τα προβλήµατα που θα εντοπιστούν από την
εφαρµογή της. Στο πλαίσιο αυτό, µετά και από σχετική πρόταση της Οµάδας

Εργασίας, σας ενηµερώνουµε ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παρ/τος αποφάσισε η
Οµάδα Εργασίας αυτή να έχει ένα πιο µόνιµο χαρακτήρα και ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα (π.χ. ενός εξαµήνου) να επανέρχεται µε νέα συνεδρίαση, όπου θα
συζητούνται τα θέµατα που αφορούν τη συνταγογράφηση ή/ και το ευρύτερο πλαίσιο
των φππ συν-διαµορφώνοντας έτσι προτάσεις αντιµετώπισης και βελτίωσης.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για τη ∆.Ε.
Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Κώτση

