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Προς: 1. Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.
(αποστολή με e-mail)

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
(αποστολή με e-mail)

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
(αποστολή με e-mail: pcdepartment@bpi.gr )

4. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(αποστολή με e-mail: info@  geotee  .gr )

5. Ε.ΣΥ.Φ.
(αποστολή με e-mail: info@esyf.gr )

6. Εταιρείες φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(αποστολή με e-mail)

7. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
(αποστολή μέσω Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»

ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 48 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) 26-4-2016.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) 26-4-2016 με
θέμα: «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  48  του  ν.  4384/2016  τροποποιούνται  διατάξεις  του  ν.4036/2012,  οι  οποίες
συγκεκριμένα είναι οι παρακάτω:

1. H περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2016, η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των

γεωργικών φαρμάκων. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης
των γεωργικών  φαρμάκων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 5  του  άρθρου  36,  μπορεί  να  υπέχει  θέση
συνταγής  χρήσης  γεωργικού  φαρμάκου  αναφέροντας  πλήρως  τα  στοιχεία  του  επιστήμονα  που  την
εξέδωσε.»

2. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που:

αα) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει
τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ.) και 
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ββ) δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστί οστά εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή
της  πώλησης  γίνεται  ηλεκτρονική  καταγραφή  στο  ειδικό  έντυπο  της  πώλησης  των  γεωργικών
φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης
γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επιστήμονας που διενέργησε την πώληση υποχρεούται να παρέχει
γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από
τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο
αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού
κινδύνου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης π΄ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«π) Το περιεχόμενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η διαδικασία και ο τρόπος

έκδοσής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείται για την έκδοση και
την επιλογή των δραστικών ουσιών και κάθε σχετικό  θέμα για την εφαρμογή των περιπτώσεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 35.»

Ο ν.4036/2012 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-
production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/523-nomo-elegxon.  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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