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ΕΕΝΝΗΗ ΜΜΕΕ ΡΡΩΩΣΣ ΙΙΚΚ ΟΟ   ΔΔΕΕΛΛΣΣΙΙΟΟ   
 

«Ενημζρωςη επαγγελματιϊν χρηςτϊν ςχετικά με τη ςυνταγή χρήςησ γεωργικϊν 
φαρμάκων και την απαίτηςη κατοχήσ πιςτοποιητικοφ γνϊςεων ορθολογικήσ χρήςησ 
γεωργικϊν φαρμάκων» 

Η υπθρεςία μασ ενθμερϊνει τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν και τα καταςτιματα 
εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων ότι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικι 
Απόφαςθ (ΦΕΚ Βϋ2310), όπωσ τροποποιικθκε από τθν υπ’ αρικμ. 8670/83089/1-8-2017 (ΦΕΚ Βϋ2724) 
Απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων: 

 Από τισ 18 Σεπτεμβρίου 2017 θ ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη 
προχπόθεςη για την πϊληςη επαγγελματικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 
(φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων). 

 Οι αγοραςτζσ επαγγελματικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων (φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων), 
ςτουσ οποίουσ μπορεί να εκδοκεί ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, δφναται να είναι: 

1. Φυςικά πρόςωπα, κάτοχοι πιςτοποιητικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων 

2. Φυςικά πρόςωπα κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν, ο οποίοσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 12 
τθσ με αρικ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Βϋ1883), επζχει κζςθ 
πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αορίςτου ιςχφοσ. 

3. Φυςικά πρόςωπα που δεν είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ 
γεωργικϊν φαρμάκων ι τίτλου ςπουδϊν ωσ ανωτζρω ι νομικά πρόςωπα για τα οποία ζνα ι 
περιςςότερα από τα ανωτζρω αναφερόμενα φυςικά πρόςωπα των περιπτϊςεων Α. ι/και Β. 
ζχει δθλϊςει ςτθν ειδικι ψθφιακι υπθρεςία ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ χριςθσ των 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που αγοράηουν (ψεκαςτζσ κλπ). 
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 Τα φυςικά πρόςωπα που είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων ι τίτλου ςπουδϊν ωσ ανωτζρω και αναλαμβάνουν τθν εφαρμογι των επαγγελματικισ 
χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που προμθκεφονται άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
(ψεκαςτζσ) οφείλουν να ειςζλθουν με τουσ κωδικοφσ τουσ ςτην ψηφιακή υπηρεςία «Χριςθ 
Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων» και να δθλϊςουν ότι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ χριςθσ 
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. 

 Σφμφωνα με τθν Κοινοτικι και Εκνικι νομοκεςία θ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων 
για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που διακζτουν το πιςτοποιθτικό γνϊςεων 
ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων από 26 Νοεμβρίου 2015. 

 Μζχρι τισ 31-12-2017 οι ζλεγχοι τθσ ςυνταγισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων είναι εκ των 
πραγμάτων πιλοτικοί και τα αποτελζςματα των ελζγχων, κακϊσ και οι παρατθριςεισ των 
ελεγκτικϊν αρχϊν, λαμβάνονται υπόψθ για το ςχεδιαςμό και τθ διενζργεια των ελζγχων 
(ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ) ςφμφωνα με το ετιςιο πρόγραμμα επιςιμων ελζγχων ςτα γεωργικά 
φάρμακα του ζτουσ 2018. Μετά τισ 31-12-2017 τυχόν πϊλθςθ χωρίσ ζκδοςθ ςυνταγισ χριςθσ 
γεωργικϊν φαρμάκων κα επιφζρει αυςτθρζσ κυρϊςεισ ςτουσ παραβάτεσ. 

 

Τζλοσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςτθν ιςτοςελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/530-syntagh-geo-
farmaka υπάρχει παράρτθμα με ερωτιςεισ – απαντιςεισ ςχετικά με τθ ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων. 

 

 

 Ο Προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ α.α.  

 

 Λφκασ Δθμιτριοσ 
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