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«Φνξέαο δεκηνπξγίαο, ελεκέξσζεο θαη 

ηήξεζεο ηεο ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζεο 

ησλ Δηδηθώλ Δληύπσλ Πώιεζεο 

Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ θαη θάζε  ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα», ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4036/2012 «Δηάζεζε 

γεωξγηθώλ θαξκάθωλ ζηελ αγνξά, 

νξζνινγηθή ρξήζε απηώλ θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο» 

6 Δεκεμβρίου 2013 



Έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή θαη είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

 

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 



Ο θάζε ππεύζπλνο Δπηζηήκνλαο 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εθαξκνγή ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία 

ζύλδεζεο: 

Όλνκα ρξήζηε 

Κσδηθόο πξόζβαζεο 

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 



 

Καηά ηελ πξώηε επίζθεςή ηνπ ζηελ ζειίδα 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη Δγγξαθή 

επηιέγνληαο:  

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ 

  

6 Δεκεμβρίου 2013 



Καηά ηε δεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ 

ζπκπιεξώλεη ηα δεηνύκελα ζηνηρεία 

Τα πεδία πνπ θέξνπλ θόθθηλν αζηεξίζθν 

είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπκπιεξσζνύλ 

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 



Μετά την επιτυχή καταχώρηση 

των στοιχείων, ο κάθε χρήστης 

θα λάβει στο ηλεκτρονικό του 

ταχυδρομείο (e-mail) που 

δήλωσε κατά την εγγραφή του 

το Όνομα χρήστη για την είσοδό 

του στην εφαρμογή.  

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 



ΠΡΟΟΧΗ!!! 

   Σε πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα Γ.Α.Ο.Κ. 

δελ έρεη απνζηείιεη νξζά ην Μεηξών 

Καηαζηεκάησλ Δκπνξίαο 

Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ πνπ 

ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο, ν 

ρξήζηεο δε ζα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζην ζύζηεκα 

Γηάζεζεο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

Πξντόλησλ, παξά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηηο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο 

αξλεηηθό κήλπκα.  

6 Δεκεμβρίου 2013 



      

Με ηελ αξηζκ 9632/109344/11-9-2013 

(ΦΔΚ Β’ 2372) Υ.Α.  

Γόζεθε κεηαβαηηθή πεξίνδνο κέρξη  

  
ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. 

Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε θαηαρώξηζε ησλ Δηδηθώλ 

Δληύπσλ Πώιεζεο ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή είλαη 

υποχρεωτική  

(παξ. 10, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4036/2012) 

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 

Γηάζεζε  

Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ 

      κοπός της εφαρμογής 
    *Η ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ιηαληθήο πώιεζεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ είλαη κηα ειεθηξνληθή 

    ςεθηαθή εθαξκνγή κε ηελ νπνία ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 
πώιεζεο θαηαρσξνύλ θάζε  ιηαληθή πώιεζε 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ κε ρξήζε εηδηθώλ 
θσδηθώλ.  

     *Η θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη θαηά ηελ 
πώιεζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη αθνξά ηόζν ηα 
ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή όζν θαη ηνπ πξντόληνο πνπ 
πσιείηαη, αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ.  

     *Οη παξαγσγνί ζα ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ 
πώιεζεο.  

 

 

 



 Με ηελ εθαξκνγή απηή ζα δεκηνπξγεζεί κία βάζε 
δεδνκέλσλ κε ηνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ πσινύληαη αλά  

    θαιιηέξγεηα θαη πεξηνρή. 

 Η ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζα παξάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηα πσινύκελα ζθεπάζκαηα θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, κε απνηέιεζκα 
λα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ: 

 Τα θπξίσο δηαθηλνύκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα 
θαη λα αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα ππεξρξήζεο ή 
ππεξδνζνινγίαο, θαζώο θαη λα πινπνηεζνύλ 
ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ησλ γεσξγηθώλ 
θαξκάθσλ. 

 

 

 

6 Δεκεμβρίου 2013 



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

6 Δεκεμβρίου 2013 



 

την παρακάτω οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού το οποίο αποτελείται 

από τις εξής τρεις επιλογές:  

1. Πελάτες 

2. Σιμολόγια 

3. Εκτυπώσεις 

6 Δεκεμβρίου 2013 



 Έρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέαο εγγξαθήο πειάηε, 
ηξνπνπνίεζεο ππάξρνπζαο ή θαη δηαγξαθήο.  

 Γελ δύλαηαη λα δηαγξάςεη πειάηε εάλ ππάξρεη 
θαηαγεγξακκέλν ηηκνιόγην. 

6 Δεκεμβρίου 2013 



 Παηώληαο ην θνπκπί «Πξόζζεζε» 

6 Δεκεμβρίου 2013 



εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πιαίζην ζην νπνίν 

θαηαρσξνύληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο ησλ πειαηώλ :  

1.ΑΦΜ   

2. Δπώλπκν 

3. Όλνκα 

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 



Έρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο, ηξνπνπνίεζεο ή θαη 
δηαγξαθήο ππάξρνληνο παξαζηαηηθνύ. 

 
     

Παηώληαο ην θνπκπί «Πξόζζεζε» εκθαλίδεηαη ε 
παξαθάηω νζόλε: 

6 Δεκεμβρίου 2013 



 Σην πεδίν ‘Πειάηεο’ ν ρξήζηεο εηζάγεη ην ΑΦΜ ηνπ 

πειάηε εάλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην πειαηνιόγην.  

 Δάλ ν πειάηεο δελ ππάξρεη ζην πειαηνιόγην ηόηε 

παηώληαο ην θνπκπί ‘Πξνζζήθε Πειάηε’ εκθαλίδεηαη ε 

νζόλε εηζαγσγήο λένπ πειάηε 

6 Δεκεμβρίου 2013 



 Σην πεδίν ‘Αξ. Απόδεημεο-Τηκνιόγην ’ θαηαρσξείηαη ν 

αξηζκόο ηηκνινγίνπ.  

 Η εκεξνκελία παξαζηαηηθνύ εηζάγεηαη απηόκαηα από ην 

ζύζηεκα. 

6 Δεκεμβρίου 2013 



 Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα  

 Γήκνο  

 Φνξεγνύκελν ζθεύαζκα 

 Πνζόηεηα 

 Πεξηερόκελν ζπζθεπαζίαο 

 

 

 Μνλάδα Μέηξεζεο 

 Σπλ. Πνζόηεηα 

 Κύξηα Καιιηέξγεηα 

 Κύξην Αίηην Φνξήγεζεο 

 

6 Δεκεμβρίου 2013 

Τα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πξέπεη λα εηζάγεη ν ρξήζηεο είλαη ηα εμήο: 

Όταν ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων επιλέγει το 
κουμπί ‘Αποθήκευση’ 



6 Δεκεμβρίου 2013 



 

 

6 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο από ην κελνύ ‘Δθηππώζεηο’ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα εθηππώζεη:  

ηα ηηκνιόγηα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε επηιέγνληαο  

από ηε ιίζηα ην όλνκα ηνπ πειάηε ή πιεθηξνινγώληαο ην 

ΑΦΜ.  

Μπνξεί αθόκα λα εθηππώζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηηκνιόγην 

επηιέγνληαο από ηε ιίζηα  

 



6 Δεκεμβρίου 2013 

Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ θαηά 

ηελ πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθαξκνγήο: 

 «Γηάζεζε Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ» 

 νη ρξήζηεο – θαηαζηήκαηα κπνξνύλ  

λα ζηέιλνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε info@minagric.gr  

κε ζέκα:   

‘Δηάζεζε Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνϊόληωλ’ ή  

λα θαινύλ ζην 1540 ή  

mailto:info@minagric.gr
mailto:info@minagric.gr
mailto:info@minagric.gr
mailto:info@minagric.gr
mailto:info@minagric.gr


6 Δεκεμβρίου 2013 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), 

επηιέγνληαο ηνλ ζύλδεζκν  

Επηθνηλωλήζηε καδί καο  

πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ αξηζηεξό κέξνο ηεο ζειίδαο θαη 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ θόξκα πνπ εκθαλίδεηαη. 

http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
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ΤΕΛΟΣ……… 

6 Δεκεμβρίου 2013 



Ο ύλλογος Γεωπόνων 

&Τπηρεσία μα είναι στη 

διάθεσή σας, όπως πάντα για 

κάθε συνεργασία 

 Σηλεφωνήστε μας: 

 

 Ελάτε να το συζητήσουμε: 

 

 υνεργαστείτε μεταξύ σας: 

 

 

 

6 Δεκεμβρίου 2013 



6 Δεκεμβρίου 2013 


