
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 
 

Σχετικά με τη συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων και την απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σας πληροφορούμε τα παρακάτω: 
 

 Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 
(φυτοπροστατευτικών προϊόντων). 

 Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), 
στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι: 

Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων. 

Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 
της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος. 

Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή 
περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει 
δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν (ψεκαστές κλπ). 

 Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής 
χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(«ψεκαστές») οφείλουν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 Σύμφωνα με την Κοινοτική και εθνική νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων 
για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από 26 Νοεμβρίου 2015. 

 Μέχρι 31-12-2017 οι έλεγχοι της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων είναι εκ των 
πραγμάτων πιλοτικοί και τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι παρατηρήσεις των 
ελεγκτικών αρχών, λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των ελέγχων 
(ανάλυσης επικινδυνότητας) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα γεωργικά 
φάρμακα του έτους 2018. Μετά τις 31-12-2017 τυχόν πώληση χωρίς έκδοση συνταγής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. 
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