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10 ΜΑΡΣΙΟΤ  2015 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΙΧΑΝΝΗ – ΛΑΓΟΤΔΑ ΥΡΗΣΟ 

ΓΕΧΠΟΝΟΙ ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΡΡΧΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΩΝ 
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

 Με ην λ. 4036/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 44 ηνπ λ. 4235/2014  ξπζκίδνληαη: 

 

  ην ζχλνιφ ηνπο ζέκαηα δηάζεζεο  

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ  ζηελ αγνξά 

θαη πξνβιέπνληαη θπξψζεηο θαηά ηε 

δηαπίζησζε παξάβαζεο 
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 159/2013 

 

Καζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο-

ρνλδξηθήο  πψιεζεο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο  

γεσξγ. θαξκάθσλ θαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηελ εκπνξία γεσξγ. θαξκάθσλ  
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ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 Οη Γ.Α.Ο.Κ. δηελεξγνχλ ηνπο πξσηνβάζκηνπο 

ειέγρνπο  

 Σα Π.Κ.Π.Φ.& Π.Δ. δηελεξγνχλ δεπηεξνβάζκηνπο 

ειέγρνπο ζηελ εκπνξία γεσξγηθψλ θαξκάθσλ  
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ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΗΑ Γ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

Σακηικοί 

Δίλαη πξσηνβάζκηνη θαη δεπηεξνβάζκηνη 

 Γηελεξγνχληαη ζε εθαξκνγή εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο  

  

Έκηακηοι 

 Οη νπνίνη δηελεξγνχληαη θαηφπηλ θαηαγγειηψλ  

 Μεηά απφ εληνιή ηεο ΔΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο 
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ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΗΑ Γ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

 Οη Γ.Α.Ο.Κ.  Με βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ 

πνπ θαηαξηίδνπλ ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ φια ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ λνκνχ ηνπο ζε δηάζηεκα ηξηψλ 

εηψλ  

 Σα Π.Κ.Π.Φ.&Π.Δ δηελεξγνχλ δεπηεξνβάζκηνπο 

ειέγρνπο εηεζίσο ζε πνζνζηφ 10% ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο 

ηνπο.   
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

1.Ελέγτεηαι  η νομιμόηηηα εμπορίας γεωργ. θαρμάκων  

                                

7 

Από θαηαζηήκαηα πνπ 

πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ.4036 

θαηείραλ άδεηα εκπνξίαο  

έρνπλ αλαγγείιεη ηελ έλαξμε 

άζθεζεο εκπνξίαο κεηά ηελ 

ηζρύ ηνπ λ.4036 

την περίπτωση αναγγελίας έναρξης άσκησης εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων απαιτείται αναμονή τριών μηνών. Η 

πώληση γ. φαρμάκων επιτρέπεται μετά από έγκριζη ή την 

παρέλευση αυτού του διαστήματος 

ή 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα εκπνξίαο 

ή δελ έρνπλ αλαγγείιεη ηελ έλαξμε άζθεζεο 

εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ην ειεγθηηθφ 

θιηκάθην νθείιεη λα δηαπηζηψζεη κε επηηφπην 

έιεγρν φηη δηελεξγείηαη εκπνξία γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ 



9 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

2. Παξνπζία ππεχζπλνπ επηζηήκνλα 
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 χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.4036/2012 (Α΄8), 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 44, παξ. 4 

ηνπ λ.4235/2014 (ΦΔΚ Α' 32), ηα θαηαζηήκαηα 

εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ππνρξενχληαη λα 

δηαζέηνπλ ππεχζπλν επηζηήκνλα ν νπνίνο λα 

είλαη παξψλ θαη λα δηελεξγεί ηηο πσιήζεηο ησλ 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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 ηνλ ππεχζπλν επηζηήκνλα επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 1.000-10.000 επξψ φηαλ απνπζηάδεη 

θαη’ επαλάιεςε θαη δηαπηζηψλεηαη πψιεζε 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαηά ηελ απνπζία ηνπ 

 Αλαζηνιή ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ηεο 

εκπνξίαο γεσξγ. Φαξκάθσλ απφ 1 έσο 5 έηε  
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3. Σήξεζε φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

 

 Σα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 

ππνρξενχληαη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην π.δ. 

159/2013  
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πνηέο πξνδηαγξαθέο ειέγρνληαη 

 

 Κάηνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο  

 Σν θαηάζηεκα πξέπεη λα είλαη ηζφγεην. 

 Σα ξάθηα θαη ην δάπεδν λα είλαη απφ κε 

απνξξνθεηηθφ πιηθφ. 

 Σα γ. θάξκαθα λα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά 

θαηεγνξίεο  
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Να βξίζθνληαη ζε δηαθξηηνχο ρψξνπο απφ ηα 

άιια γεσξγ. εθφδηα ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηα 

πξνζεγγίζεη ν θαηαλαισηήο  

 Να κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δάπεδν 

 Καηάιιεινο  εμαεξηζκφο 

 Ππξνπξνζηαζία  θαη Ππξαζθάιεηα 

 Σνπαιέηα 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Ειδικός τώρος για ηστόν ακαηάλληλα  και ληγμένα γ, 

θάρμακα και ηα οποία θα θέροσν καηάλληλη ζήμανζη:              

«ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ» 

 Για ηα ακαηάλληλα γεωργικά θάρμακα ζσμπληρώνεηαι 

καηάζηαζη από ηον σπεύθσνο ηοσ καηαζηήμαηος, ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαη: 

α) ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, 

β) ην κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, θαη 

ηεξείηαη αξρείν κε ηα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 

δηαρείξηζή ηνπο. 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ  

 ε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε: 

  «Σε περίπηωζη αηστήμαηος ή αν αιζθανθείηε αδιαθεζία , 

καλέζηε ηο Κένηρο Δηληηηριάζεων 210-7793777» 

 Αλαξηεκέλνο Σιμοκαηάλογος ησλ δηαηηζέκελσλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ  

 Αλαγξαθή επί ηεο  ζπζθεπαζίαο ηε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπ 

γεσξγ. θάξκαθνπ 

 Αλαξηεκέλε  πηλαθίδα πνπ αλαγξάθεη: 

«Η εμπορία γεωργικών θαρμάκων γίνεηαι μόνον 

παροσζία ηοσ σπεύθσνοσ επιζηήμονα 

κ…(ονομαηεπώνσμο)…» 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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 Ζ λνκηκφηεηα δηαθηλνχκελσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Με επηηφπηα παξαηήξεζε ησλ ζθεπαζκάησλ ζηα 

ξάθηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ειέγρεηαη θαηά πφζνλ 

δηελεξγείηαη εκπνξία γεσξγ. θαξκάθσλ πέξαλ 

ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ή παξάλνκσλ, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα.  

 Σπρφλ παξάβαζε επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη 

πνηληθέο θπξψζεηο 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

4. Σήξεζε ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο 

 
 Διέγρνληαη νη ειεθηξνληθέο θαηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο  

 Δπηιέγνληαη ηπραία πέληε ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο 
ιηαληθήο πψιεζεο  

 Εεηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν επηζηήκνλα  ηνπ 
θαηαζηήκαηνο λα πξνβεί ζηελ εθηχπσζε ησλ εηδηθψλ 
εληχπσλ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θαη γίλεηαη 
αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ  
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Καηά ηε δηάξθεηα θάζε ειέγρνπ ν ειεγρφκελνο 

νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο  ειεγθηέο.  

Βαζηθφ ζεκείν ζπλεξγαζίαο είλαη, ε παξνρή 

πξφζβαζεο ζηνπο ειεγθηέο, ζε θάζε 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα ηελ απνζήθεπζε ή 

εκπνξία ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ζε θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ δεηεζεί 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Όπνηνο αξλείηαη ή  παξαθσιχεη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα ειεγθηηθά φξγαλα ή αξλείηαη ηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη 

ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 

απφ 1.000 έσο 50.000 επξψ  
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ΠΑΡΑΒΑΔΗ 
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Σεθκεξίσζε παξάβαζεο 

 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 45, παξ. 12 ηνπ λ.4036/2012, ην 

ειεγθηηθφ θιηκάθην πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν 

ζπληάζζεη έθζεζε ειέγρνπ θαη επηδίδεη έλα 

αληίγξαθν απηήο ζηνλ ειεγρφκελν θαη ηνλ 

ελεκεξψλεη ζπλνπηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ. 

Ο ειεγρφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη 

έλζηαζε εληφο 15 εκεξψλ 
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ΠΑΡΑΒΑΔΗ 

Ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν 

παξαβάηεο έρεη ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο 

ηνπ, ε ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν 

δηαβηβάδεη ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζηελ αξκφδηα 

αξρή. 

 Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο 
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ΈΝΣΑΖ 

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα έλζηαζεο επί ηεο 

απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ κέζα ζε 

δηάζηεκα 10 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο 

απφθαζεο 

 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ 

ζπζηήλεηαη απφ ην Τπνπξγείν θαη ε απφθαζή 

ηεο είλαη ηειεζίδηθε  
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ΓΔΜΔΤΖ  

 Γεζκεχνληαη, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο 

ειέγρνπ ησλ ειεγθηψλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4036/2012 (Α΄8) 

 Σα δεζκεπζέληα απνζεθεχνληαη, κε δαπάλε ηεο 

επηρείξεζεο 

 Δηδηθά ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα 

απνζεθεχνληαη ζε ρψξν πνπ πιεξνί ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (ρψξνο μεξφο 

θαη δξνζεξφο, θιεηδσκέλνο, καθξηά απφ παηδηά) 
24 
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ΓΔΜΔΤΖ  

 Γηα ηε δέζκεπζε ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ 

 Σν πξαθηηθφ δέζκεπζεο θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηελ 

επηρείξεζε 

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θπξσηηθήο απφθαζεο, ε 

απνδέζκεπζε ησλ δεζκεπκέλσλ θ.π. γίλεηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή θαηφπηλ 

έγγξαθεο αίηεζεο πξνο απηή 

 Οη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ πξαθηηθφ απνδέζκεπζεο 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 χκθσλα κε ην άξζξν 19, παξ. 2 ηνπ 

λ.4036/2012 , πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ηηο 26 

Ννεκβξίνπ 2015 ζεζπίδεηαη ζχζηεκα ρνξήγεζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ θαηάξηηζεο 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ππάξρεη 

αλαξηεκέλν κεηξψν ησλ ΚΔΚ πνπ εγθξίζεθαλ 

γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη ηελ 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ησλ παξαγσγψλ 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

Φορείς καηάρηιζης: 

 ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ» 

 ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

 Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

 Αδεηνδνηεκέλνη θνξείο δηα βίνπ κάζεζεο 

 Πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

 Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 Οι παρετόμενη καηάρηιζη αθορά (4) 
Κεθάλαια 

 

 Γεληθή θαηάξηηζε 

 Κίλδπλνη ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 

 Οινθιεξσκέλε Φπηνπξνζηαζία 

 Δμνπιηζκφο Δθαξκνγήο 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

  Προζόνηα εκπαιδεσηών: 

 

 Πηπρίν γεσπφλνπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ή ηζφηηκν πηπρίν ή 

δίπισκα αληίζηνηρσλ ζρνιψλ θξάηνπο κέινπο 

ηεο ΔΔ ή ρσξψλ εθηφο ΔΔ 

 Δκπεηξία ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ 

 Βεβαίσζε επάξθεηαο απφ θνξείο θαηάξηηζεο 

εθπαηδεπηψλ 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 Διαδικαζία τορήγηζης 

πιζηοποιηηικού γνώζεων 

 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ 

ζε (50) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

 Γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο 

ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο γ.θ απαηηείηαη ε 

ζσζηή απάληεζε ζηηο (35) 

 Οη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο θαηαρσξίδνληαη ζην 

Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 Μεηά ηελ 26-11-2015 ζα κπνξνχλ λα 

πξνκεζεχνληαη γεσξγηθά θάξκαθα κφλν νη 

επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

εθπαίδεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Τπνρξεσηηθέο είλαη νη εμεηάζεηο 

 Ζ ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ 

νξζνινγηθήο ρξήζεο γ.θ είλαη γηα (5) έηε 
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Απαηηείηαη παξάβνιν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

Με ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην χςνο ηνπ 

παξαβφινπ θπκαίλεηαη: 

Μέρξη 31ε Μαξηίνπ 2015 ζε 25 επξψ 

Απφ 1ε Απξηιίνπ  έσο 31 Απγνχζηνπ ζε 50 επξψ 

Απφ 1ε επηεκβξίνπ κέρξη θαη κεηά 100 επξψ 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
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ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΠΟΛΤ  

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α 
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Ννκνζεζία (λ.4036/2012, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.4235/2014 άξζξν 44) 

 

 Υπ. Απόθαζε 9497/104760 (ΦΔΚ Β΄2310/2014) ζε 

εθαξκνγή ηνπ λ.4036 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

ζεζπίζηεθε λα εθδίδεηαη ζπληαγή ρξήζεο ησλ 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ.  
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Τη είλαη ε ζπληαγή; 

   Δίλαη ε έγγξαθε γλσκάηεπζε σο πξνο ηελ 

αλαγθαηόηεηα ρξήζεο γεσξγηθνύ θάξκαθνπ. 

Δθδίδεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο θαη είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ιηαληθή πώιεζε ελόο 

γεσξγηθνύ θάξκαθνπ. 

Δίλαη απαξαίηεηε ζε θάζε πψιεζε  γεσξγηθνύ 

θαξκάθνπ. 
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Δθδίδεηαη από ηνλ επηζηήκνλα πνπ πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πώιεζε 

ησλ γ. θαξκάθσλ  

 Η έθδνζε ηεο ζπληαγήο γίλεηαη κεηά από 

πξνθνξηθό ή γξαπηό αίηεκα ηνπ επαγγεικαηία 

ρξήζηε. 
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Γεκηνπξγείηαη «Μεηξών Σπληαγνγξάθσλ 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ» ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ. 

 

 Η ςεθηαθή Υπεξεζία εγγξαθήο είλαη έηνηκε γηα 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο.  
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Γηαδηθαζία εγγξαθήο  

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ 

(www.minagric.gr) 

 

 Χεθηαθέο Υπεξεζίεο 

 

     Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ρξήζηε ( γηα όζνπο 

δελ έρνπλ ). 
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http://www.minagric.gr/


39 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 
 Από ην κελνύ «Δπηινγή Υπεξεζίαο», επηιέγεηε 

 «Αίηεζε Υπνςεθίνπ Σπληαγνγξάθνπ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ» 

πκπιεξψλεηε φια ηα πεδία θαη παηάηε 

 Απνζήθεπζε 

 Σπκπιεξώλεηε θαη ππνγξάθεηε  ηε επηζπλαπηόκελε ππεύζπλε 
δήισζε, ηε ζθαλάξεηε θαη ηε κεηαηξέπεηε ζε αξρείν pdf 

 Σθαλάξεηε ηνλ βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ θαη ην κεηαηξέπεηε ζε 
αξρείν pdf 

 Μεηά ηελ ππνβνιή ε αίηεζε είλαη έηνηκε γηα έιεγρν θαη έγθξηζε 

 Μεηά ηελ έγθξηζε απνζηέιιεηαη e-mail ζηνλ ελδηαθεξόκελν 
ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξών  
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Η ςεθηαθή ππεξεζία ηνπ Μεηξώνπ ησλ 

ζπληαγνγξάθσλ νινθιεξώζεθε, νπόηε ε 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή «πληαγέο ρξήζεο 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ» αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα http//e-services.minagric.gr/ θαη είλαη 

δηαζέζηκε γηα ρξήζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

   Παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κεηαβαηηθό ρξνληθό 

δηάζηεκα κέρξη ηηο 28-7-2015 κε ζθνπό: 

 Α) Τελ εμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζπληαγνγξάθσλ θαη επαγγεικαηηώλ ρξεζηώλ. 

 Β) ηνλ εληνπηζκό βειηηώζεσλ πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ. 

 Γ) Τελ αλάπηπμε ηδησηηθώλ παθέησλ από θάζε 

ελδηαθεξόκελν.  

 Γ) Η ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζπληαγνγξάθεζεο από ηηο 28-8-

2015 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή. 
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο 
ζπληαγνγξάθεζεο. 

 Α) Από ηα ζηνηρεία ηεο ζπληαγήο ρξήζεο γ.θ. 
ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ε ειεθηξνληθή 
θαηαγξαθή ηεο ιηαληθήο πώιεζεο ησλ γ.θ. 

 Β) Σε θάζε έληππν ζπληαγήο κπνξνύλ λα 
θαηαγξάθνληαη πεξηζζόηεξεο από κία 
θαιιηέξγεηεο ή πεξηζζόηεξνη από έλαο 
θαηαπνιεκνύκελνη ζηόρνη. 
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ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

 Γ) Ο θσδηθόο ηεο θάζε ζπληαγήο παξέρεηαη θαη ζε 

γξακκσηό θώδηθα (barcode) κε ζθνπό ηελ απινπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Ο ρξόλνο έθδνζεο ηεο ζπληαγήο πξέπεη λα είλαη 

πξνγελέζηεξνο ηεο πώιεζεο ησλ γεσξ. Φαξκάθσλ. 

 Γ) Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ιηαληθή πώιεζε γ.θ. ζε 

επαγγεικαηία ρξήζηε είλαη ε έθδνζε ζπληαγήο. 

    Αληηζέησο γηα ηα ζθεπάζκαηα εξαζηηερληθήο ρξήζεο δελ 

απαηηείηαη έθδνζε ζπληαγήο. 
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ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Για την εισαγωγή στην Ψηφιακή Τπηρεσία συνδέεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΤπΑΑΣ, www.minagric.gr . το τέλος της αρχικής σελίδας εμφανίζεται το εικονίδιο:  

Ανοίγει επόμενη σελίδα με τις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου και επιλέγουμε το 

εικονίδιο για τις «Ψηφιακές Τπηρεσίες Γεωργικών Υαρμάκων»:  

Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεωργικών Φαρμάκων  

Α. Ηλεκτρονική Καταγραφή,  

Β. Μητρώο υνταγογράφων,  

Γ. Ηλεκτρονική υνταγογράφηση γεωργικών 

φαρμάκων.   
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ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Η ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη δηαζέηεη όιεο ηηο Ψεθηαθέο Υπεξεζίεο 

πνπ αθνξνύλ ηα Γεσξγηθά Φάξκαθα (λ. 4036/2012)  

 

Ηλεκτρονική Καταγραφή λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων  

Γίνεται από τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με 

χρήση ειδικών κωδικών κατά την πώληση των προϊόντων. 

Καταγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος που πωλείται και 

χορηγείται στον αγοραστή αντίγραφο του εντύπου πώλησης.   

Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων  

Οι επιστήμονες που εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών 

φαρμάκων εγγράφονται στο ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο για 

να μπορούν με τη χρήση ειδικών κωδικών να εκδίδουν συνταγές 

χρήσης γεωργικών φαρμάκων.   
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ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού 

φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής, για τη 

χρήση του, από επιστήμονα, εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

υνταγογράφων με τη χρήση της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας.   

την συνέχεια επιλέγουμε «Αίτηση Τποψήφιου υνταγογράφου Γεωργικών Υαρμάκων».  



47 47 

ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Κατά την είσοδο στην Ψηφιακή Τπηρεσία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη :  
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ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 



49 49 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΙΣΗΗ  
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ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΙΣΗΗ 
 Ο αηηώλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία ηεο αίηεζεο θαζώο όια 

είλαη ππνρξεσηηθά.  

 Να ζπκπιεξώζεη θαη ππνγξάςεη ηελ επηζπλαπηόκελε ππεύζπλε δήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 θαη αθνινύζσο ηε ζπκπιεξσκέλε δήισζε 
λα ηελ αλαπαξάγεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζθαλάξνπλ) θαη κάιηζηα κόλνλ 
ζε αξρείν κνξθήο pdf.  

 Έληππν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ζην 
ππνινγηζηή ζαο θαη λα ηελ εθηππώζεηε παηώληαο ζην θνπκπί «Καηέβαζκα 
Αξρείνπ».  

 Να αλαπαξάγεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζθαλάξνπλ) θαη κάιηζηα κόλνλ ζε 
αξρείν κνξθήο pdf ηνλ βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ πνπ θαηέρνπλ.  

 

 Πξνζνρή, εάλ θαηέρεηε επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδώλ, ζθαλάξεηε κόλνλ 
ηνλ βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ, πνπ εκπίπηεη ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 
πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.4036/2012 (ΦΕΚ 
Α΄8), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 44, παξ. 4 ηνπ λ.4235/2014 (ΦΕΚ 
Α' 32).  

 Τα ειεθηξνληθά αξρεία ζα πξέπεη λα ηα κεηαθνξηώζεηε παηώληαο ην 
θνπκπί «Μεηαθόξησζε Αξρείνπ» ώζηε λα επηζπλαθζνύλ ζηελ ειεθηξνληθή 
αίηεζε πνπ ππνβάιεηε θαη λα ειεγρηνύλ από ηελ ΔΑΟΚ ηεο πεξηνρήο πνπ 
δξαζηεξηνπνηήζηε.  
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ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΙΣΗΗ 

Μεηά ηελ θαηαρώξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεδίσλ ζηελ 
νζόλε αίηεζεο, παηάηε ην πιήθηξν «Απνζήθεπζε». Η αίηεζή 
ζαο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκόδηα ΔΑΟΚ πνπ έρεηε 
επηιέμεη. Η ΔΑΟΚ ζα ειέγμεη όια ηα ζηνηρεία πνπ 
θαηαρσξήζαηε θαη πνπ κεηαθνξηώζαηε θαη ζα εγθξίλεη ή ζα 
απνξξίςεη ην αίηεκά ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ιόγσ απόξξηςεο.  

Θα ιάβεηε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ απηόκαηα από ην 
ειεθηξνληθό ζύζηεκα πνπ ζα ζαο ελεκεξώλεη γηα ηελ έγθξηζε 
ή ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζήο ζαο.  
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 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗΝ 

ΔΑΟΚ  

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην 
κεηξών Σπληαγνγξάθσλ ζα είζαζηε ζε ζέζε λα 
εηζέξρεζηε ζηελ Χεθηαθή Υπεξεζία ηεο «Ηιεθηξνληθήο 
Σπληαγνγξάθεζεο» θαη λα ζπληαγνγξαθείηε γεσξγηθά 
θάξκαθα.  

Ο χρήστης μετά την «Αποθήκευση» της αίτησής του δεν μπορεί να τροποποιήσει τα 

στοιχεία αυτής.  

 

Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο υνταγογράφων Γεωργικών Υαρμάκων, οι 

ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

ε περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων 

δικαιολογητικών ή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τα 

νέα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ) και η τροποποίηση των στοιχείων θα 

διενεργείται μόνον από το αρμόδιο υπάλληλο για το Μητρώο υνταγογράφων Γεωργικών 

Υαρμάκων.  
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ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΡΗ ΑΝΑΚΛΗΗ  
 Σε πεξίπησζε επηβνιήο αλάθιεζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 

(ΔΑΟΚ) ε εγγξαθή ζαο ζην Μεηξών Σπληαγνγξάθσλ ζα είλαη 
ζε θαηάζηαζε «Αλαθιεζείζα». Ο ρξήζηεο εηδνπνηείηε κε 
κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ην ειεθηξνληθό 
ζύζηεκα όπνπ εκθαλίδεηαη ν ιόγνο θαη ε εκεξνκελία 
αλάθιεζεο.   

 

 Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη άξζε ηεο Αλάθιεζεο από ην Μεηξών 
Σπληαγνγξάθσλ ν ρξήζηεο ιακβάλεη απηόκαην κήλπκα 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ην νπνίν εηδνπνηείηαη ηόζν γηα 
ηελ εκεξνκελία ηεο άξζεο ηεο αλάθιεζεο όζν θαη γηα ηελ 
εκεξνκελία ηεο επηβνιήο ηεο.  

 

 Σην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο επηβνιήο ηεο 
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο Σπληαγνγξάθνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο 
άξζεο αλάθιεζεο, ν Σπληαγνγξάθνο δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
λα ζπληαγνγξαθήζεη Γεσξγηθά Φάξκαθα.  
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ΔΡΩΣΉΔΗο-ΑΠΑΝΣΉΔΗο  

 Μπνξεί λα δεισζεί θάπνηνο σο ζπληαγνγξάθνο 
ζε δύν λνκνύο; 

   Όσι. Σηο μηηπώο ζςνηαγογπάθυν δηλώνει μια 
ΓΑΟΚ-ΠΔ για να γίνει έλεγσορ ηος πηςσίος και 
ηηρ Υπεύθςνηρ Γήλυζηρ από μια ςπηπεζία. 
Μεηά μποπεί να ζςνηαγογπαθεί οποςδήποηε. 
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ΔΡΩΣΉΔΗο-ΑΠΑΝΣΉΔΗο  

 Η ζπληαγή πνπ ζα εθδίδεη έλαο ζπλάδειθνο π.ρ. 

ζηνλ Ν. Καβάιαο ζα κπνξεί λα εθηειεζηεί ζηνλ 

Ν. Σεξξώλ ή ην αληίζηξνθν; 

Φςζικά ναι. Ακόμη κι αν η ζςνηαγή έσει κοπεί ζηη 

Θεζζαλονίκη. 
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ΔΡΩΣΉΔΗο-ΑΠΑΝΣΉΔΗο  

  Φξεηάδνληαη ζπληαγή θαη νη κηθξνζπζθεπαζίεο γεσξγηθώλ 
θαξκάθσλ όπσο  θαη ηα εξαζηηερληθά θάξκαθα; 

    Όπυρ οπίζεηαι ζηο άπθπο 35 ηος ν.4036/2012: η ζςνηαγή 
είναι πποϋπόθεζη για ηη λιανική πώληζη γευπγικών 
θαπμάκυν ζε επαγγελμαηία σπήζηη. Άπα από ηον νόμο 
είναι απαπαίηηηη για όζα θ.π. γπάθοςν ζηην εηικέηα όηι 
πποοπίζονηαι για επαγγελμαηίερ σπήζηερ (αζσέηυρ 
μεγέθοςρ ζςζκεςαζίαρ) και δεν είναι απαπαίηηηη για 
επαζιηεσνικά θάπμακα. 
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ΔΡΩΣΉΔΗο-ΑΠΑΝΣΉΔΗο  

 ζα κπνξνύκε θαη εκείο νη γεσπόλνη λα αγνξάδνπκε 

θάξκαθα γηα ρξήζε ζηνλ θήπν ή ζην ρσξάθη καο θαη 

λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε (ξαληίδνπκε) ρσξίο λα έρνπκε 

πηζηνπνηεηηθό ρξήζεο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ; 

   Ναι, αςηό οπίζεηαι πηηά ζηην παπάγπαθο 2 ηος 

άπθπος 12 ηηρ ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (ΦΔΚ 

Β΄1883) - Δθνικό Σσέδιο Γπάζηρ και θα ληθθεί 

μέπιμνα και για ηην εθαπμογή ηος ζηιρ τηθιακέρ 

ςπηπεζίερ. 
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ΔΡΩΣΉΔΗο-ΑΠΑΝΣΉΔΗο  

 Πσο ζα εθδίδεηαη  κηα ζπληαγή, αλά αγξνηεκάρην 

θαη θαιιηέξγεηα, ή κόλν αλά θαιιηέξγεηα; 

    Μποπούν να μποςν και πεπιζζόηεπα 

αγποηεμάσια και καλλιέπγειερ. Πολύ ζύνηομα θα 

αναπηηθεί  η τηθιακή ςπηπεζία ηηρ 

ζςνηαγογπάθηζηρ. 

 



60 60 

ΔΡΩΣΉΔΗο-ΑΠΑΝΣΉΔΗο  

 Πσο ζα ζπλδεζεί ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή κε ηε 
ζπληαγή θαη ηελ πώιεζε γ. θαξκάθσλ ; 

    Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ εθαπμογήρ είναι να μην ςπάπσει 
διπλόρ θόπηορ. Με ηην ενημέπυζη ηηρ ζςνηαγήρ θα 
ενημεπώνονηαι αςηόμαηα όλα ηα πεδία ηηρ 
ηλεκηπονικήρ καηαγπαθήρ ηηρ πώληζηρ και ηο 
καηάζηημα θα πεπνά μόνο ηον απιθμό ηος ηιμολογίος ή 
ηηρ απόδειξηρ. Ακόμα και αν η ζςνηαγή έσει εκδοθεί 
από άλλο επιζηήμονα, ηο καηάζηημα θα πεπνά ηον 
κυδικό ηηρ ζςνηαγήρ ή θα ζκανάπει ηον γπαμμυηό 
κώδικα και θα ενημεπώνονηαι αςηόμαηα όλα ηα πεδία 
ηηρ ηλεκηπονικήρ καηαγπαθήρ. Θα ζςμπληπώνει μεηά 
ηον απιθμό ηιμολογίος ή ηηρ απόδειξηρ.  
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ΠΑΡΑΒΑΔΗ 

 Σε όπνηνλ εθδίδεη ζπληαγέο θαηά παξάβαζε ησλ 

νξηδόκελσλ ζηελ απόθαζε , επηβάιιεηαη 

αλαζηνιή ηεο δπλαηόηεηαο έθδνζεο ζπληαγήο 

από 1 κήλα έσο 2 έηε.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΠΟΛΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α 


