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ΝΟΜΟΣ 4036/2012 

 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη: 

  Σην ζχλνιφ ηνπο ζέκαηα δηάζεζεο  θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ  ζηελ αγνξά θαη πξνβιέπνληαη θπξψζεηο θαηά ηε 

δηαπίζησζε παξάβαζεο. 

  άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

 Παξάβνια πνπ απαηηνχληαη  

 Οη έιεγρνη ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη νη 

αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ 

 Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο 

 Έιεγρνη ππνιεηκκάησλ  



 Δπίζεο έρεη γίλεη πξνζαξκνγή ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο 
Κνηλ. Οδεγίαο 2009/128 πνπ αθνξά ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 
ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη:   

  ν ηξφπνο θαηάξηηζεο ησλ δηαλνκέσλ θαη ησλ 
επαγγεικαηηψλ ρξεζηψλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ  

 Πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο επηζεψξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Θεζπίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ αεξνςεθαζκψλ  

  Τίζεληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη απνζήθεπζε 
ησλ γ. θαξκάθσλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ 

 Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκπνξία ησλ γ. θαξκάθσλ 

 Γεκηνπξγείηαη θαηάινγνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ –
ειεθηξνληθή θαηαγξαθή δηαθίλεζεο γ. θαξκάθσλ .  



ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 159/2013 

 

 

 Σε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4036/2012 

 

 Καζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο-ρνλδξηθήο  πψιεζεο θαη 

απνζήθεπζεο  γ. θαξκάθσλ  



ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΟΤ Π.Δ.159/2013 

 Σε απηνχο πνπ αζθνχλ ιηαληθή εκπνξία 

 Σε απηνχο πνπ αζθνχλ ρνλδξηθφ  εκπφξην 

 Σηνπο αζρνινχκελνπο κε ηελ απνζήθεπζε ησλ γ. θαξκάθσλ 

κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ 

ιηαληθή εκπνξία γ. θαξκάθσλ  

 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία γ. 

θαξκάθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ Δλψζεσλ 

Αγξνηηθψλ Σπλεηαηξηζκψλ  

 



 Σχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3911/2010 θαηαξγήζεθε ε 

άδεηα εκπνξίαο θαη αληί απηνχ θαζηεξψζεθε ε αλαγγειία 

έλαξμεο άζθεζεο εκπνξίαο γ. θαξκάθσλ  

 

 Η εκπνξία επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαγγειίαο εθφζνλ ε αξκφδηα 

αξρή έρεη βεβαηψζεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ . 

 

 Τξηκειήο επηηξνπή απφ ππαιιήινπο ησλ ΓΑΟΚ ησλ 

πεξηθεξεηψλ γηα ηνλ δηνηθεηηθφ θαη επηηφπην έιεγρν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο εκπνξίαο γ. θαξκάθσλ  



ΠΡΟΫΠΟΘΈΕΙ ΣΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΩΛΗΗς  

 Ιζφγεην θηίζκα κε έθηαζε θαη΄ειάρηζην 40 η.κ. 

 Σχζηεκα εμαεξηζκνχ ζηνπο ρψξνπο πνπ θπιάζζνληαη ηα γ.θάξκαθα  

 Τν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδκέλν κε απαγσγφ 
ζσιήλα ππεξπςσκέλν θαηά 2 κέηξα απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ 

 Δπαξθέο ζχζηεκα ππξφζβεζεο θαη ππξαζθάιεηαο 

 Τν δάπεδν θαη ηα ξάθηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε απνξξνθεηηθά 
πιηθά 

 Τα γ. θάξκαθα λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δάπεδν 

 Δπηπιένλ επηθάλεηα απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ κπνξεί λα είλαη ζε 
εκηππφγεην ή ππφγεην ή θαη ζε άιιν ρψξν απφ ηελ έδξα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο εθφζνλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο  
 Σε δηαθξηηφ ρψξν απφ άιια γεσξγηθά εθφδηα , λα θιεηδψλεηαη 

 Πξέπεη  λα ηαμηλνκνχληαη θαηά θαηεγνξία 

 Δηδηθφ ρψξν γηα ηπρφλ αθαηάιιεια  θαη ιεγκέλα γ,θάξκαθα θαη ηα νπνία 
ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε:  

                        ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ   



ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΩΛΗΗς  

 Τν θαηάζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπαιέηα  

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ  

 Σε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε: 

      ε περίπηωζη αηστήμαηος ή αν αιζθανθείηε αδιαθεζία , καλέζηε ηο 
Κένηρο Δηληηηριάζεων 210-7793777 

 Πξέπεη λα δηαζέηεη Η/Υ θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν 

 Να δηαηεξεί θάθειν κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο δηαθίλεζεο ησλ 
γ.θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ηνη άξζξν 36 ηνπ λ. 4036/2012 

 Πξέπεη λα δηαζέηεη αξρεία πξνκήζεηαο θαη δηαθίλεζεο γ.θαξκάθσλ γηα 
πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 

 Να αλαξηνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνλ ηιμοκαηάλογο ησλ δηαηηζέκελσλ θ. 
πξντφλησλ  

 Να αλαγξάθνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπ 
γ.θάξκαθνπ 

 Αλαξηάηαη πηλαθίδα πνπ αλαγξάθεη: 

 Η εμπορία γεωργικών θαρμάκων γίνεηαι μόνον παροσζία ηοσ 
σπεύθσνοσ επιζηήμονα κ….(ονομαηεπώνσμο)…… 



ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΟΝΔΡΙΚΗ 

ΠΩΛΗΗς  

 

 

 

 Ιζφγεην έθηαζεο θαη΄ειάρηζην 100η.κ. 



ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

 Αίηεζε αλαγγειίαο ( 307752/18-11-2010 ΚΥΑ) 

 

 









ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

 Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 

 Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ ΓΟΥ 

 Δπηθπξσκέλν  Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θάηνςεο  

 Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο 

 Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ   



ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ 

 Αιιαγή ηνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα 

 Αίηεζε κε ηηο αιιαγέο  

 Γελ απαηηείηαη παξάβνιν 

 Πξνζεζκία 15 εκεξψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ 

επηζηήκνλα 



ΕΛΕΓΦΟΙ ΣΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ Γ.ΥΑΡΜΑΚΩΝ 

 Πξσηνβάζκηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη  απφ ηξηκειή επηηξνπή ησλ ΓΑΟΚ 

ησλ πεξηθεξεηψλ  

 Σηφρνο ν θαζνιηθφο έιεγρνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα ζε κία ηξηεηία 

 Γεπηεξνβάζκηνη ηαθηηθνί έιεγρνη απφ ηξηκειή επηηξνπή ησλ 

Π.Κ.Π.Φ.&Π.Δ. ζε πνζνζηφ 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο επζχλεο ηνπο 

 Γεπηεξνβάζκηνη έθηαθηνη έιεγρνη θαη΄εληνιή ηεο ΣΔΑ  



ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ 

 Πξφζηηκν 1.000,00-30.000,00 επξψ γηα εκπνξία ρσξίο αλαγγειία θαη 
βεβαίσζε πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηε ΓΑΟΚ θαη 

 Γέζκεπζε ησλ γ.θαξκάθσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 Πξφζηηκν 1.000,00-30.000,00 επξψ γηα εκπνξία γ.θαξκάθσλ ρσξίο 
άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ,  

 Αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο  γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο θαη 

 Γέζκεπζε ησλ γ.θαξκάθσλ  

 Πξφζηηκν 1.000,00-10.000,00 επξψ γηα ηελ θαη΄επαλάιεςε απνπζία ηνπ 
ππεχζπλνπ επηζηήκνλα 

 Αλαζηνιή απφ 1 έσο 5 έηε ε δπλαηφηεηα άζθεζεο εκπνξίαο 
γ.θαξκάθσλ  

 Πξφζηηκν απφ 1.000,00-5.000,00 επξψ γηα πψιεζε γ. θαξκάθσλ ρσξίο 
έθδνζε ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ θαηαγξαθήο 

 Πξφζηηκν 1.000,00-30.000,00 επξψ ζε φπνηνλ αξλείηαη ή παξαθσιχεη 
ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

 



ΠΟΙΝΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ 

 Φπιάθηζε 1 έηνπο γηα εκπνξία : 

 ρσξίο αλαγγειία 

 ρσξίο άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

 Άξλεζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ 

 



ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Ας 


