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Νο 36/12-10-2017 
 

  

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΓΓΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΩΩΝΝ  

 Από τισ 18 Σεπτεμβρίου 2017 θ ςυνταγι χριςθσ γεωργικών 
φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προχπόθεςη για την πϊληςη 
επαγγελματικισ  χριςθσ γεωργικών φαρμάκων. 

 Οι αγοραςτζσ επαγγελματικισ χριςθσ γεωργικών φαρμάκων, ςτουσ 
οποίουσ μπορεί να εκδοθεί ςυνταγή χριςθσ γεωργικών φαρμάκων, 
μπορεί να είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΦΤΣΩΝ  ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 

ΚΑΙ 
ΦΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

No 2

Σο παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

θλεκτρονικά  

Α.ΟΙ κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων 

 

Β. Οι  κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν, ο οποίοσ ςφμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 τησ 

με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινήσ Υπουργικήσ Απόφαςησ (Β΄1883), επζχει θζςη 

πιςτοποιητικοφ γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων αορίςτου 

ιςχφοσ. 
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✦ το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 

www.minagric.gr      

         Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 

        κ.α.α. 

 

 

                                                                                          

                                                                                          Αδαμίδου Ζωι  

                                                                                             

Γ. Όςοι  δεν είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορθολογικήσ χρήςησ 

γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου ςπουδών όπωσ αναφζρεται παραπάνω για να 

μπορζςουν να προμηθεφονται γεωργικά φάρμακα, θα πρζπει:  

 Να δθλωκεί ςτθν ειδικι ψθφιακι υπθρεςία ζνα φυςικό πρόςωπο των 
παραπάνω κατθγοριϊν (Α ι Β),  ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ χριςθσ 
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα  αγοράηουν π.χ.  (ψεκαςτζσ 
κλπ). 

Αυτό κα γίνει ωσ εξισ: 

1. Ειςαγωγι ςτην ψηφιακή υπηρεςία του ΥΠΑΑΤ «Χριςθ 
Φυτοπροςτατευτικών Προϊόντων» με τουσ κωδικοφσ τουσ  και  

2. Διλωςθ  ότι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ χριςθσ των 
φυτοπροςτατευτικών προϊόντων. 

 

φμφωνα με τθν Κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία θ πώλθςθ γεωργικών φαρμάκων 
εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που 
διακζτουν το πιςτοποιθτικό γνώςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικών φαρμάκων 
από 26 Νοεμβρίου 2015. 

 

 

http://www.minagric.gr/

		2017-10-12T12:29:17+0300




