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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Αζήλα 24/03/2017 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αξ. Πξση.:78  

(ΠΕΓΔΤ)    

  ΠΡΟ: 1.  Τπνπξγφ Αγξνηηθήο 

Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 (Γξαθείν 112)   Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

 101 76  Αζήλα   θ. Δπάγγειν Απνζηφινπ 

Σει: 210 212 4133 / 4309   Αραξλψλ 2 

Fax: 210 212 4127   10176 Αζήλα 

E-mail: pegdy.geoponoi@gmail.com  2. Τθππνπξγφ Αγξνηηθήο 

    Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

    θ. Βαζίιεην Κφθθαιε 

    Αραξλψλ 2 

    10176 Αζήλα 

  ΚΟΙΝ: 1. Γεληθφ Γξακκαηέα  

    Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

    θ. Νίθνιαν Αληψλνγινπ 

    Αραξλψλ 2 

    10176 Αζήλα 

 
 

 2. 
Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο Φπηηθήο 

Παξαγσγήο 

    Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

    Λ. πγγξνχ 150 

    17671 Αζήλα 

 
 

 3. 
Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο Φπηηθήο 

Παξαγσγήο 

    Γ/λζε Μεηαπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ 

    Διέγρνπ Σξνθίκσλ Φπηηθήο Παξαγσγήο 

    Αραξλψλ 2 

    10176 Αζήλα 

   4. Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. 

   5. Π.. Π.Δ.Γ.Γ.Τ. 

   6. Γεσπφλνπο, κέιε καο 

                       Έδξεο ηνπο 

ΘΔΜΑ: «Θέκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνύλ ηνλ Φπη/θν θαη Πνηνηηθό Έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

Φπη/θνπ ηαζκνύ Κήπσλ-Ν. Έβξνπ (Υεξζαία είζνδνο ηεο Ε.Ε. από Σξίηεο Υώξεο)» 

Κχξηνη Τπνπξγνί, 

Άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, είλαη ην έξγν θαη ν ξφινο ησλ Γεσπφλσλ. Όινη καο πεξηκέλνπκε απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ λα δηακνξθψζεη έλα εξγαζηαθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ λα καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε ην επηζηεκνληθφ καο έξγν, πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ. Αλ απηά δνζνχλ, είκαζηε βέβαηνη φηη κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε πνιιά θαη λα αλαγλσξηζζεί ην έξγν 

καο θαη ε πξνζθνξά καο. 
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Σν Σκήκα Φπηνυγεηνλνκηθνχ – Πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 

Π.Δ. Έβξνπ είλαη αξκφδην ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (Δ.Κ.) 669/2009 θαζψο θαη βάζεη ηεο Οδεγίαο 2000/29/Δ.Κ. 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ, ειέγρσλ ηαπηφηεηαο αιιά θαη 

δεηγκαηνιεςηψλ ζε θνξηία θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην Σεισλείν ησλ Κήπσλ – Έβξνπ (ρεξζαία είζνδνο ηεο Δ.Δ. 

απφ ηξίηεο Υψξεο) κε ηειηθφ πξννξηζκφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο θαη ηελ Διιάδα.  

Η δηαδηθαζία ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ δεηγκαηνιεςηώλ θαζώο θαη ησλ άιισλ ειέγρσλ 

ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή θαη Ειιεληθή Ννκνζεζία απαηηεί ζσζηέο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, άξηζηε 

γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζώο θαη άξηζηε επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε ησλ Γεσπόλσλ πνπ δηελεξγνύλ 

ηηο δεηγκαηνιεςίεο – ειέγρνπο. Γπζηπρψο νη ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ 

Σεισλείνπ ησλ Κήπσλ θαζηζηνχλ ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ έξγν ησλ θπηνυγεηνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ειεγθηψλ, 

δχζθνιν έσο αδχλαην θάπνηεο θνξέο λα εθαξκνζηεί (νη θπζηθνί έιεγρνη θαη νη δεηγκαηνιεςίεο δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη ιφγσ αδπλακίαο εθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ θνξηίσλ), 

ελψ ειινρεχεη ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

Οη θπξηόηεξεο ειιείςεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επίιπζεο είλαη: 

1. Η απνπζία απαξαίηεησλ θηηξηαθώλ – εξγαζηεξηαθώλ ππνδνκώλ ήηνη: Διιηπήο ζηεγαζκέλνο ρψξνο 

θνξηνεθθφξησζεο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο γηα ηελ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ – ειέγρσλ, θαζψο θαη απνπζία 

ςπθηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ θαηάιιειε απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε ησλ εθάζηνηε θνξηίσλ γηα ηα νπνία 

απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έιεγρνη. 

2. Η απνπζία αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο (θιαξθ) γηα ηελ εθθφξησζε ησλ θνξηίσλ κε ζθνπφ ηελ 

νκνηφκνξθε δεηγκαηνιεςία. 

αο γλσξίδνπκε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εηζόδνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλερείο έιεγρνη ζε πάλσ 

από 5.500 θνξηία πεξίπνπ εηεζίσο θαη εηζπξάηηνληαη ηέιε (πέξαλ ησλ 100.000 €/έηνο) βάζεη ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο Πνηνηηθνχο θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο,  ζθνπόο ησλ νπνίσλ είλαη 

κεηαμύ ησλ άιισλ ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ.  

Οη ιύζεηο νη νπνίεο πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο: 

1. Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα εθπιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 

ρψξσλ ειέγρνπ [εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θαηάιιειε εθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη απνκφλσζε (θαξαληίλα) ησλ 

απνζηνιψλ, ζηεγαζκέλνο ρψξνο γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ]. Ζ παξαρψξεζε ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ 
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Σεισλεηαθή Αξρή Κήπσλ, ζα απνηεινχζε ελαιιαθηηθή ιχζε, ρψξνπ βέβαηα ν νπνίνο πξέπεη λα ηεξεί ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

2. Σελ δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ αγνξά λένπ αλπςσηηθνχ πεξνλνθφξνπ νρήκαηνο (θιαξθ - κεραλνθίλεηνπ 

θαη ρεηξνθίλεηνπ), ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ Φπη/θσλ θαη Πνηνηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ειέγρσλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ε ρώξα καο πξόθεηηαη λα δερζεί έιεγρν από ηελ αξκόδηα ππεξεζία επηζεσξήζεσλ 

θαη ειέγρσλ ηεο Επηηξνπήο ηεο Ε.Ε., πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ην ζύζηεκα θπηνϋγεηνλνκηθώλ 

ειέγρσλ ζηα εκεία Εηζόδνπ θαη εκεία Πξννξηζκνύ, πνπ δηελεξγνύληαη από ηηο νηθείεο ππεξεζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ ηνπο πξνβιεπόκελνπο επίζεκνπο ειέγρνπο ζηα παξαπάλσ ζεκεία.  

Μεηά ηα παξαπάλσ πηζηεχνπκε πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη είλαη επηβεβιεκέλε ε άκεζε θαη θαηεπείγνπζα 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζαο αλαθέξνπκε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Φπη/θνπ 

ηαζκνύ Κήπσλ ε νπνία θαζίζηαηαη δπλαηή ράξηο ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ην θηιφηηκν ησλ Γεσπφλσλ 

Πνηνηηθψλ θαη Φπη/λσλ ειεγθηψλ ηνπ Φπη/θνπ ηαζκνχ Κήπσλ θαη νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη θαζ’ 

ππέξβαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εηζφδνπ . 

 

Γηα ην Γ.. 

                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                          

 

 

 

 

            ΕΑΥΗΛΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

 

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 
 

 


