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Ανακοίνωση του Π.Σ.Χ.Β.Ε. – Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση
ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Υ.Α. για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής
του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του
Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό
λεπτομερειών

εφαρμογής

του

Συστήματος

Παροχής

Συμβουλών

σε

γεωργικές

εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου».
Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. στο άρθρο 2, μεταξύ άλλων, ορίζονται οι συμβουλές τις
οποίες μπορούν να παρέχουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και στο άρθρο 6 οι Προϋποθέσεις
πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
Συγκρίνοντας κανείς τα δύο άρθρα, παρατηρεί ότι, για να μπορεί κάποιος να οριστεί ως
Γεωργικός Σύμβουλος θα πρέπει να έχει τίτλο σπουδών που να καλύπτει κάποιο και όχι
όλα από τα αντικείμενα παρεχόμενων συμβουλών. Για παράδειγμα, αναγνωρίζονται ως
αποδεκτοί τίτλοι τόσο του οικονομολόγου, όσο και του οινολόγου ή του κτηνιάτρου. Τίτλοι
δηλαδή που καλύπτουν εντελώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Εμφανώς όμως, από το σύνολο των πτυχίων που αναφέρονται, απουσιάζει αυτό του
Χημικού.
Ωστόσο, μεταξύ των παρεχόμενων συμβουλών παρατηρεί κανείς ότι αρκετές είναι αυτές
που αφορούν:
-

Ορθολογική χρήση λιπασμάτων

-

Διαχείριση αποβλήτων και ρύπανση υδάτων

-

Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σαφώς αντικείμενα εφαρμογής της επιστήμης της Χημείας.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τον κατεξοχήν
δηλαδή επιστημονικό χώρο που ασχολείται ακριβώς με το αντικείμενο της Υ.Α., λειτουργεί
ανεξάρτητο τμήμα Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, ενώ πλήθος πτυχιούχων
χημικών στελεχώνουν αντίστοιχα αναλυτικά εργαστήρια αλλά και τα αντίστοιχα ερευνητικά
τμήματα μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων όπως συμπεριλάβουν το πτυχίο χημείας στους αποδεκτούς τίτλους σπουδών
για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων.
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