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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΧΖ

Το παρόν δεληίο εκδίδεηαι μόνο ηλεκηρονικά
Νο 32/24-08-2017

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΥΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΩΝ
ε εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ ςπ΄απιθ.9497/104760/20-08-2014 ( ΦΕΚ η.Β΄2310) όπωρ
ηποποποιήθηκε με ηην ςπ΄ απιθ. 8670/83089/01-08-2017 (ΦΕΚ η.Β΄2724), καθοπίζεηαι η έναπξη
λειηοςπγίαρ ηηρ εθαπμογήρ έκδοζηρ ζςνηαγήρ γεωπγικών θαπμάκων ωρ εξήρ:

 Ζκεξνκελία έλαξμεο έθδνζεο ζπληαγήο από ηηο 18-09-2017.
 Από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά ε πώιεζε ηωλ γεωξγηθώλ θαξκάθωλ ζα γίλεηαη
κόλνλ κε ηελ έθδνζε ζπληαγήο.
 Ζ ζπληαγή ζα εθδίδεηαη κόλνλ ζηνπο θαηόρνπο ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΓΝΩΕΩΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
 Οη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο γεωξγηθώλ θαξκάθωλ νθείινπλ λα θξαηνύλ ζην αξρείν
ηνπο ηηο ζπληαγέο, από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο θαη για τρονικό διάζηημα
ηριών (3) εηών.
 Δίλαη ππνρξεωκέλνη λα επηδεηθλύνπλ ηηο ζπληαγέο ζηηο αξκόδηεο αξρέο εθόζνλ
ηνπο δεηεζνύλ.
 Ζ ζπληαγή ζα εθδίδεηαη από Γεωπόλνπο ή Σερλνιόγνπο Γεωπνλίαο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών πληαγνγξάθωλ Γεωξγηθώλ Φαξκάθωλ.
 Ζ ζπληαγή ζα εθηειείηαη από ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο γεωξγηθώλ θαξκάθωλ.

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 24-08-2017
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ΠΡΟΟΦΗ
ε μικρά μεγέθη ζσζκεσαζιών γεωργικών θαρμάκων:
1. Πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε σπαίθριες καλλιέργειες ηωλ νπνίωλ ε έθηαζε δελ
μεπεξλά ηο ένα (1) ζηρέμμα θαη
2. Γεν θέροσν ζήμανζη με νεκροκεθαλή κπνξεί:
Να εκδίδεηαι ζςνηαγή ή ηη ζηιγμή ηης πώληζης ηοσ γεωργικού θάρμακοσ να γίνεηαι
μόνον ηλεκηπονική καηαγπαθή από ηον σπεύθσνο επιζηήμονα ηοσ καηαζηήμαηος
Σηην περίπηωζη ασηή η ηλεκηρονική καηαγραθή έτει ηη θέζη ζςνηαγήρ σπήζηρ
γεωπγικού θάπμακος

 Ζ έθδνζε ηεο ζπληαγήο είλαη απαξαίηεηε ζε όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο εθηόο ηωλ
παξαθάηω:
ΕΙΔΗ ΠΟΤ ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΤΝΣΑΓΗ





ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ
ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ
ΓΑΗΚΑ ΔΗΓΖ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΖΟΝΟ ΖΜΑΗΑ

 ηηο παξαπάλω εμαηξέζεηο γίνεηαι ηλεκηρονική καηαγραθή ηης λιανικής πώληζης ηων
γεωργικών θαρμάκων από ηον σπεύθσνο ηοσ καηαζηήμαηος.
 Οη θαιιηέξγεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηε ρώξα καο όπωο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζ.
10088/115732/26-09-2013 ( ΦΔΚ Β΄ 2587) , είλαη νη παξαθάηω:
Αβνθάλην, αγθηλάξα, αθηηλίδην, ακπγδαιηά, άλεζνο, αξαθάο, αξωκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά, βιήηα,
 κπέξπ, γιπθό θαιακπόθη, δακαζθεληά, ειαηνθξάκβε, ηππνθαέο, θαπλόο, θάξδακν, θαξόην,
γθόηδπ
θαξπδηά, θαπθαιήζξα, θειηθωηό θηζηίθη, θεξαζηά, θόιιηαλδξν, θνινθύζεο, θνπθηά, θνπλνππίδη,
θξεκκπδάθη
ριωξό, ιαζνύξη, καϊδαλόο, καληηάξηα, καληαξηληέο, κάξαζνο, κειηηδάλα, κνπζκνπιηά,

κπάκηα,
 κπηδέιη, κπξόθνιν, παληδάξη, πνξηνθαιηέο, πξάζν, ξαδίθη, ξεβίζη, ξεπάλη, ξίγαλε, ξνδηά, ξόθα,
ζέιηλν,
 ζειηλόξηδα, ζέζθνπιν, ζθόξδν, ζκένπξα, ζόγηα, ζπαλάθη, ζπαξάγγη, ζηακλαγθάζη, ζηέβηα, ζπθηά,
ηξηθύιιη, θαθή, θαζόιη μεξό, θηλόθην, θνηληθνεηδή, θνπληνύθηα.

Το παρόν Δεληίο είναι αναρηημένο ζηην παρακάηω ηλεκηρονική Δ/νζη ηοσ Υπ.Α.Α.Τ:
www.minagric.gr- Αγρόηης-Επιτειρημαηίας-ΓεωργίαΓεωργικές Προειδοποιήζεις-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. Καβάλας
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