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Θέμα: «Αίτημα παρέμβασης και έντονη διαμαρτυρία για τις
μεθοδεύσεις σχετικά με την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων στο
κατατεθειμένο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Α.Α.Τ.».

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων θα έπρεπε να
αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνησή σας, αλλά δυστυχώς,
βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μία αιφνιδιαστική
πράξη που ουσιαστικά μας εξαπάτησε, εισηγείται τη νομοθέτηση προβλέψεων
που θα άρουν τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του
περιβάλλοντος και θα οδηγήσουν στην πιθανή σοβαρή υποβάθμιση των
Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα,

ενώ

στο

στάδιο

της

δημόσιας

διαβούλευσης του

κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων υιοθετήθηκε αναλυτική πρόταση του Παραρτήματός μας για τη
θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων που
κατέτεινε στον εξορθολογισμό και στη βελτίωση της φυτοπροστασίας στη χώρας
μας, με την κατάθεση του νομοσχεδίου αποσύρθηκε το μεγαλύτερο μέρος της
πρότασης αφήνοντας μόνο λίγες γενικόλογες και αόριστες αναφορές που
καθιστούν ανενεργή τη συνταγογράφηση (είχε και στο παρελθόν νομοθετηθεί
γενικά και αόριστα και ουδέποτε εφαρμόσθηκε), για να φθάσουμε δύο ημέρες
πριν την αναμενόμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στην απαράδεκτη και
αιφνιδιαστική κατάθεση τροποποίησης των υφιστάμενων διατάξεων που
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θεσπίζει πλέον τη μερική απασχόληση του υπάρχοντος υπεύθυνου επιστήμονα
στα καταστήματα εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων.
Πέραν της παγκόσμιας πρωτοτυπίας του παραλογισμού ο υπεύθυνος
επιστήμονας να εργάζεται με μερική απασχόληση, δηλαδή ο υπεύθυνος να μην
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας για την οποία θα του
αποδοθούν

ευθύνες,

αντικαθίσταται

ταυτόχρονα

και

η

παροχή

των

επιστημονικών υπηρεσιών του γεωπόνου κατά την εμπορία των γεωργικών
φαρμάκων που υπήρχε μέχρι σήμερα στην πατρίδα μας για δεκαετίες, με τις
αμφισβητούμενες, επικίνδυνες και σίγουρα ανεπαρκείς υπηρεσίες ενός πωλητή
(απόφοιτου Γυμνασίου ή και Δημοτικού) που θα έχει παρακολουθήσει μόνο ένα
σεμινάριο 65 ωρών για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων. Κι όλα αυτά στη
χώρα που έχει ως παραγωγικό της πρότυπο στον πρωτογενή τομέα της
οικονομίας, την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, τα οποία πρέπει
να απολαμβάνουν υψηλή τιμή πώλησης για να καλυφθεί το ενδογενές υψηλό
κόστος παραγωγής.
Η απαράδεκτη μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. να φέρει
αιφνιδιαστικά μία τόσο σημαντική τροποποίηση δύο μόνο μέρες πριν την
αναμενόμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και ενώ στο στάδιο της δημόσιας
διαβούλευσης παραπλάνησε τον Ελληνικό Λαό με την κατάθεση διατάξεων
προς την αντίθετη κατεύθυνση που ενίσχυαν την εφαρμογή της επιστήμης στην
υπηρεσία του αγρότη και τις οποίες στη συνέχεια απέσυρε, αποδεικνύει
περίτρανα τη Μακιαβελική νοοτροπία των εμπνευστών της, οι οποίοι έχοντας
χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, ζούνε τη δική τους πολιτική Πομπηία,
καθώς η συσσωρευμένη πολιτική οργή γεωτεχνικών και αγροτών για όσα
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες σύντομα θα εκραγεί σαν
ηφαίστειο…
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
σε μία ύστατη προσπάθεια να διασώσουμε την υγεία των Ελλήνων και
ξένων καταναλωτών, το Ελληνικό φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη φήμη των
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων μας που κινδυνεύουν από τη νομοθέτηση της
ανεξέλεγκτης και χωρίς επιστημονική καθοδήγηση εμπορίας των γεωργικών
φαρμάκων, σας καλούμε να σώσετε την αξιοπιστία της Κυβέρνησής σας με την
άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων.
Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
2. Τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
κ. Αλέξη Τσίπρα.
3. Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.
4. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.
5. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.
6. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Μόσχο Κορασίδη.
7. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
8. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
9. Γεωτεχνικούς Φορείς.
10. Μ.Μ.Ε.
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