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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Ακινα,  2-12-2014 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ      Αρικ. πρωτ: 13413/152622 
Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Σαχ . Δ/νςθ: Λ. υγγροφ 150 
Σαχ. Κϊδικασ: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
TELEFAX:  210 92.12.090 
Πλθροφορίεσ: Διον. Βλάχοσ 
Σθλζφωνο: 210 928.72.38 
Email: syg032@minagric.gr 

Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο  

Θζμα: «Ερωτιςεισ και απαντιςεισ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ 

χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων» 

Με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερομζνου παρατίκενται απαντιςεισ ςε ςυχνά ερωτιματα που 
τίκενται ςτθν υπθρεςία μασ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ 
των γεωργικϊν φαρμάκων.  

υνθμμζνα: 

1. Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν 
φαρμάκων 

2. Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν 
φαρμάκων 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

 

Π. ΖΩΓΡΑΦΟ 
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2014 

Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων 

1/12/2014 

Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ για τα 
προγράμματα κατάρτιςησ και 

την πιςτοποίηςη γνώςεων 
ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών 

φαρμάκων 
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ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ειςαγωγι 

Με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ 

των γεωργικϊν φαρμάκων, παρατίκενται απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ. 

Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ 

1. Ποια είναι θ νομικι βάςθ ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ 

γεωργικϊν φαρμάκων; 

φμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 1 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι θ ΕΑ μεριμνά ϊςτε 

όλοι οι επαγγελματίεσ χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ δζουςα κατάρτιςθ θ 

οποία παρζχεται από φορείσ που ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων. Η κατάρτιςθ αυτι ςυνίςταται ςε αρχικι και ςυμπλθρωματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ 

και τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Η κατάρτιςθ ςχεδιάηεται κατά τρόπο 

που να εξαςφαλίηει ότι οι ανωτζρω χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι αποκτοφν επαρκείσ γνϊςεισ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των διαφορετικϊν ρόλων και ευκυνϊν τουσ. Σα κζματα που αφοροφν τθν 

κατάρτιςθ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Βϋ. 

το Παράρτθμα Βϋ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) αναφζρεται το περιεχόμενο τθσ κατάρτιςθσ, το οποίο 

αποτελεί τθν εναρμόνιςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία του αντίςτοιχου παραρτιματοσ τθσ οδθγίασ 

2009/128/ΕΚ. 

Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Τπουργοφ Τγείασ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ. 

τα άρκρα 3 ζωσ 8 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α., περιγράφεται το 

ςφςτθμα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και οι ςχετικζσ με αυτό 

διατάξεισ. 

2. Πϊσ μπορεί ζνασ φορζασ να υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ ωσ φορζασ κατάρτιςθσ ςτθν 

ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; 

Πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ζντυπο αναγγελίασ ζναρξθσ που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-

sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon  ι αφοφ μπείτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  www.minagric.gr , ακολουκείςτε τθ διαδρομι: 

1) Αγρότθσ-Επιχειρθματίασ  

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2
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2) Γεωργία  

3) Φυτοπροςταςία  

4) Ζλεγχοι,Διάκεςθ,Χριςθ Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων  

5) Εκνικό χζδιο Δράςθσ  

6) Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθν Ορκολογικι Χριςθ των Γεωργικϊν Φαρμάκων. 

3. Πϊσ αποςτζλλεται θ αναγγελία ζναρξθσ; 

Με κάκε δυνατό τρόπο: 

 Είτε με ςκανάριςμα των ςυμπλθρωμζνων αναγγελιϊν ζναρξθσ και αποςτολι τουσ ςτο 
syg032@minagric.gr 

 Είτε με fax ςτο 210-9287160 

 Είτε με αλλθλογραφία (κατά προτίμθςθ με ςυςτθμζνο ι courier) ςτθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ 
Φυτικισ Παραγωγισ, Λ.υγγροφ 150, 17671 Καλλικζα 

4. Μπορεί ζνασ φορζασ να κάνει αναγγελία ζναρξθσ και για πάροχοσ κατάρτιςθσ και για 
εξεταςτικό κζντρο? 

Ναι βεβαίωσ. 

5. Από αυτόν το πίνακα ςτθν αναγγελία ζναρξθσ, ζνασ φορζασ πρζπει  να επιλζξει κάποια 
από τα αντικείμενα? 
Μπορεί και αυτό είναι το αναμενόμενο να τα καλφψει όλα τα αντικείμενα αλλά κατά το ςτάδιο 
ςφνταξθσ τθσ νομοκεςίασ υπιρχαν ενδιαφερόμενοι που επικυμοφςαν να παρζχουν κατάρτιςθ μόνον 
ςε ζνα από τα τζςςερα κεφάλαια. το ςχεδιαςμό τθσ πιςτοποίθςθσ προβλζπεται οι ενδιαφερόμενοι 
που απζτυχαν ςτισ εξετάςεισ να ενθμερϊνονται ςχετικά με το ποιο κεφάλαιο υπιρχαν λανκαςμζνεσ 
ι κενζσ απαντιςεισ οπότε μπορεί να ενδιαφζρονται μόνον γι αυτό το κεφάλαιο να καταρτιςτοφν. 

1 Σο ςφνολο των κεμάτων του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 Γενικι κατάρτιςθ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ α), β) και μ) του 
Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 Κίνδυνοι των γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ γ), ςτ), η), 
ι) και λ) του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4 Ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ δ), ε) και κ) 
του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

5 Εξοπλιςμόσ εφαρμογισ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ θ) και κ) του 
Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

6. Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ προκειμζνου οι 

ενδιαφερόμενοι να λάβουν πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 

φαρμάκων; 

Όχι, το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων μετά από εξετάςεισ ςε 

ειδικά για το ςκοπό αυτό εξεταςτικά κζντρα, αςχζτωσ εάν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ εξετάςεισ ζχουν 

παρακολουκιςει ι όχι πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Μπορεί ο οποιοςδιποτε ενδιαφερόμενοσ να επιλζξει 

να διαβάςει μόνοσ του ι να δοκιμάςει τισ γνϊςεισ του ςτθ δοκιμαςτικι εφαρμογι (demo) που 

παρζχεται ςτο διαδίκτυο http://ppp-usercert.minagric.gr/. Επιλζγοντασπάνω αριςτερά ςτο πράςινο 

κουτάκι τθν επιλογι “DEMOΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ”, μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να ελζγξει τισ γνϊςεισ 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs
mailto:syg032@minagric.gr
http://ppp-usercert.minagric.gr/
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του ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων.Η δε ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ 

δεν παρζχει ςτον ενδιαφερόμενο πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 

εάν δεν ςυμμετάςχει ςε εξετάςεισ ςε ειδικά για το ςκοπό αυτό εξεταςτικά κζντρα. Η ςυμμετοχι ςε 

προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων παρζχει ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τθν απόκτθςθ και τθν επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων. 

7. Ποιο είναι το παράβολο που πρζπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και ποια θ 

αμοιβι του φορζα κατάρτιςθσ; 

Δεν προβλζπεται παράβολο για τθν κατάρτιςθ. Παράβολο προβλζπεται μόνον μετά, για τθ 

ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Δεν 

προκακορίηεται θ αμοιβι του φορζα κατάρτιςθσ. 

8. Πόςο διαρκεί ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ; 

Δεν προκακορίηεται θ διάρκεια του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Σο ηθτοφμενο είναι να καλφπτονται 

τα κζματα του Παραρτιματοσ Βϋ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8). 

9. Ποιοι φορείσ μποροφν να υποβάλλουν αναγγελία ζναρξθσ ωσ φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν 

ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; 

Η κατάρτιςθ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων διενεργείται από δθμόςιουσ και 

ιδιωτικοφσ φορείσ που διακζτουν επαρκι δομι και οργάνωςθ για τον ςκοπό αυτόν. 

Οι δθμόςιοι φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων είναι: 

α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΣΡΑ»,  

β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  

γ) το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο,  

δ) οποιοςδιποτε άλλοσ δθμόςιοσ φορζασ δφναται να παράςχει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςτουσ 

καταρτιηόμενουσ. 

Οι ιδιωτικοί φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, είναι: 

α) οι αδειοδοτθμζνοι φορείσ δια βίου μάκθςθσ- μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων από το Τπουργείο 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και  

β) πιςτοποιθμζνα κζντρα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ από το Τπουργείο Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.  

10. Ποιοί μποροφν να ςυμμετάςχουν ωσ εκπαιδευτζσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι 

χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; 

Σα φυςικά πρόςωπα, προκειμζνου να απαςχολοφνται ωσ εκπαιδευτζσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν 
ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να διακζτουν: 

α) Ωσ βαςικό τίτλο ςπουδϊν, πτυχίο Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι πτυχίο 
Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ 
Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ 
Γεωπονίασ των Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα 
αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ. 
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β) Εμπειρία ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων αποδεικνυόμενθ από τουλάχιςτον 
πενταετι επαγγελματικι εναςχόλθςθ με γεωργικά φάρμακα ι εκπόνθςθ μελετϊν ι 
προγραμμάτων ολοκλθρωμζνθσ γεωργίασ ι εργαςία ςε δθμόςιο φορζα ι φορζα εποπτευόμενο 
από το Δθμόςιο με αρμοδιότθτα ςυναφι προσ τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτιματοσ Β 
του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  

γ) Βεβαίωςθ ι βεβαιϊςεισ επάρκειασ από φορείσ κατάρτιςθσ εκπαιδευτϊν, οι οποίεσ να καλφπτουν 

το ςφνολο των κεφαλαίων Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Η 

ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ιςχφει ζνα (1) ζτοσ μετά τθν ζναρξθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ ςτθν 

ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων (Δεκζμβριοσ 2015) 

11. Τπάρχει αςυμβίβαςτο για τουσ εκπαιδευτζσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ 

των γεωργικϊν φαρμάκων με κάποια άλλθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ; 

Όχι, ςτθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α. δεν προβλζπεται κάποιο 

αςυμβίβαςτο με άλλθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ειςαγωγι 

Με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ςτθν ορκολογικι χριςθ των 

γεωργικϊν φαρμάκων, παρατίκενται απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ. 

Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ 

1. Ποια είναι θ νομικι βάςθ ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ 

γεωργικϊν φαρμάκων; 

φμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι μζχρι τισ 26 

Νοεμβρίου 2013 κεςπίηεται ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Σα πιςτοποιθτικά αυτά 

παρζχουν, τουλάχιςτον, απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Παραρτιματοσ Βϋ θ οποία 

αποκτάται από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ, τουσ διανομείσ και τουσ ςυμβοφλουσ. 

φμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), από 26 Νοεμβρίου 2015 θ 

πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που 

διακζτουν το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19. 

φμφωνα με το άρκρο 33, παράγραφοσ 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι με απόφαςθ του 

Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ορίηεται το αργότερο ζωσ τισ 26 Νοεμβρίου 2013 θ 

διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ το οποίο αποτελεί απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων 

ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. 

Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Τπουργοφ Τγείασ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ. 

φμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 1, περίπτωςθ α (ββ) τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 

(ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α., προβλζπεται ότι μεταξφ των ςκοπϊν τθσ απόφαςθσ είναι θ διαδικαςία χοριγθςθσ 

πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, θ οποία περιγράφεται 

αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο ΙΙ, άρκρα 10 ζωσ 15 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

2. Γιατί χρειάηεται να λάβω πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 

φαρμάκων; 

Σο πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι απαραίτθτο κακϊσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), μετά τισ 26 Νοεμβρίου 2015, θ πϊλθςθ γεωργικϊν 

φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που διακζτουν το 

πιςτοποιθτικό. 
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3. Είναι απαραίτθτο να πιςτοποιθκεί κάκε αγρότθσ για τισ γνϊςεισ του ςτθν ορκολογικι χριςθ 

των γεωργικϊν φαρμάκων; 

Όχι απαραίτθτα. Μόνον εφόςον προμθκεφεται και χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα εγκεκριμζνα για 

επαγγελματικι χριςθ. φμφωνα με τθν περίπτωςθ γ) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 35 του 

ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), είναι δυνατι θ λιανικι πϊλθςθγεωργικϊν φαρμάκων για επαγγελματικι χριςθ 

εφόςον εξαςφαλιςκεί ότι θ χριςθ τουσ γίνεται απόπρόςωπο ι υπό τθν επίβλεψθ προςϊπου, ςτο 

οποίοζχει χορθγθκεί πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τωνκεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν 

φαρμάκων 

4. Για τθν προμικεια και χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για εραςιτεχνικι χριςθ 

απαιτείται θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

Όχι, δεν απαιτείται για τθν προμικεια και χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για εραςιτεχνικι 

χριςθ. 

5. Για τουσ επαγγελματίεσ ψεκαςτζσ (ςυνεργεία εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων) απαιτείται 

θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

Ναι, είναι απαραίτθτο εφόςον προμθκεφονται και χρθςιμοποιοφν γεωργικά φάρμακα εγκεκριμζνα για 

επαγγελματικι χριςθ. 

6. Για τουσ ςυνεργεία εφαρμογισ καταπολεμιςεων εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ 

χϊρουσ (επαγγελματικι χριςθ βιοκτόνων) απαιτείται θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων 

ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

Όχι, το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αφορά μόνον τα γεωργικά 

φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. 

7. Είναι απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι και ολοκλιρωςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι 

χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, προκειμζνου να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθν πιςτοποίθςθ 

γνϊςεων; 

Όχι, δεν είναι προαπαιτοφμενο. Μπορεί όποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, 

χωρίσ να ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 

8. Πϊσ μπορϊ να ελζγξω τισ γνϊςεισ μου ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; 

τθν ιςτοςελίδα: http://ppp-usercert.minagric.gr/ ςτο διαδίκτυο αναρτικθκε ειδικι θλεκτρονικι 

εφαρμογι µε το ςφςτθμα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν 

φαρµάκων. Επιλζγοντασπάνω αριςτερά ςτο πράςινο κουτάκι τθν επιλογι “DEMOΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ”, 

μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να ελζγξει τισ γνϊςεισ του ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν 

φαρμάκων. 

9. Είναι απαραίτθτο, εάν κατζχω ςχετικό τίτλο ςπουδϊν, να αποκτιςω πιςτοποιθτικό γνϊςεων 

ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 12 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) 

Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, θ κατοχι πτυχίου Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι 

πτυχίου Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ 

Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ 

http://ppp-usercert.minagric.gr/
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Γεωπονίασ των Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ 

αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ, επζχει κζςθ πιςτοποιθτικοφ 

γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αορίςτου ιςχφοσ. 

10. Πϊσ γίνεται θ πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

Σα πιςτοποιθτικά γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, χορθγοφνται μζςω θλεκτρονικισ 

εφαρμογισ από τθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Σροφίμων (.Ε.Α.), μετά από επιτυχι εξζταςθ των ενδιαφερομζνων ςε ειδικά εξεταςτικά κζντρα, θ 

οποία διενεργείται μζςω βάςθσ δεδομζνων που τθρεί θ ΕΑ. 

Η ΕΑ δθμιουργεί βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου μόνο μία επιλογι είναι θ 

ςωςτι. Οι ερωτιςεισ καταχωρίηονται ανά κεφάλαιο του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8).  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να απαντιςουν ςε πενιντα (50) ερωτιςεισ μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, 

τυχαία επιλεγμζνεσ από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ανά περίπτωςθ του 

Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), ωσ εξισ: 

1. Περιπτϊςεισ α), β) και μ): Πζντε (5) ερωτιςεισ,  

2. Περιπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ,  

3. Περιπτϊςεισ δ), ε) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ και  

4. Περιπτϊςεισ θ) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ.  

Για τθ χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ απαιτείται θ ςωςτι απάντθςθ ςε τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) 

ερωτιςεισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται άμεςα για τον αρικμό των 

ερωτιςεων που απάντθςαν ορκά και για τθ χοριγθςθ ι μθ του πιςτοποιθτικοφ. 

11. Ποια θ διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 

φαρμάκων; 

φμφωνα με το άρκρο 14 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) Κοινισ Τπουργικισ 

Απόφαςθσ, θ ιςχφσ του πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκωνείναι πζντε 

(5) ζτθ και ξεκινάει από τθν θμερομθνία επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των εξετάςεων χοριγθςισ του.Σο 

αργότερο ζξι (6) μινεσ πριν τθν εκπνοι τθσ ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ, ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να 

εξεταςτεί ξανά, για τθν ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ του, το οποίο χορθγείται για άλλα πζντε (5) ζτθ και ιςχφει 

από τθν θμερομθνία λιξθσ του προθγοφμενου 

12. Πότε ανακαλείται το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 

φαρμάκων; 

φμφωνα με το άρκρο 15 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) Κοινισ Τπουργικισ 

Απόφαςθσ, ςε περίπτωςθ που κατά τθ διενζργεια των επιςιμων ελζγχων για τθν ορκολογικι χριςθ των 

γεωργικϊν φαρμάκων, διαπιςτωκεί παράβαςθ ςτθν κατοχι και χριςθ αυτϊν, το πιςτοποιθτικό 

γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ανακαλείται με απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (.Ε.Α.). Ο 

ενδιαφερόμενοσ δφναται να επανζλκει για τθν εκ νζου απόκτθςι του με εκ νζου ςυμμετοχι ςε ξετάςεισ 

χοριγθςθσ. 
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13.  Πϊσ μπορϊ να ενθμερωκϊ ςχετικά με τουσ κατόχουσ πιςτοποιθτικϊν γνϊςεων 

ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων τθρείται μθτρϊο κατόχων πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων 

ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αναρτάται ςτο διαδίκτυο για τθν ενθμζρωςθ των 

ενδιαφερομζνων και ςτο οποίο καταχωρίηονται:  

α) τα φυςικά πρόςωπα, κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 

και  

β) τα νομικά πρόςωπα που διακζτουν υπεφκυνο για τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, κάτοχο 

πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 

14. Πϊσ μπορϊ να λάβω περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ 

γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν αρμόδια αρχι: Διεφκυνςθ 

Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (.Ε.Α.), 

Λεωφόροσ υγγροφ 150, 17671 Καλλικζα, τθλζφωνο: 210-92.87.238, fax: 210-92.12.090, email: 

syg032@minagric.gr . 

15. Πϊσ μπορεί ζνασ φορζασ να υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ ωσ εξεταςτικό κζντρο; 

Πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ζντυπο αναγγελίασ ζναρξθσ που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-

sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon  ι αφοφ μπείτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  www.minagric.gr ακολουκείτε τθ διαδρομι: 

 Αγρότθσ-Επιχειρθματίασ  

 Γεωργία  

 Φυτοπροςταςία  

 Ζλεγχοι,Διάκεςθ,Χριςθ Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων  

 Εκνικό χζδιο Δράςθσ  

 Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθν Ορκολογικι Χριςθ των Γεωργικϊν Φαρμάκων. 

16. Πϊσ αποςτζλλεται θ αναγγελία ζναρξθσ; 

Με κάκε δυνατό τρόπο: 

 Είτε με ςκανάριςμα των ςυμπλθρωμζνων αναγγελιϊν ζναρξθσ και αποςτολι τουσ ςτο 
syg032@minagric.gr 

 Είτε με fax ςτο 210-9287160 

 Είτε με αλλθλογραφία (κατά προτίμθςθ με ςυςτθμζνο ι courier) ςτθ Διεφκυνςθ 
Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ, Λ.υγγροφ 150, 17671 Καλλικζα 

mailto:syg032@minagric.gr
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon
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