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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Aθήνα, 16-3-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ . Δ/νση:  Λ. Συγγρού 150 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
TELEFAX:  210 92 12 090 

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Διαβούλευσης για την τροποποίηση του  Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

 

Mε τη με αριθ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κοινή Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκε το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Με τη με αριθ. 6669/79087/15-7-2015 (ΦΕΚ Β' 1791) Κοινή Υπουργική Απόφασης, 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Σήμερα είναι αναγκαία η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, ιδίως στις διατάξεις που αφορούν την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

Με σκοπό τη βελτίωση της προτεινόμενης απόφασης παρακαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να υποβάλει 
σχόλια, πληροφορίες, αναλύσεις ή γνώμες τις οποίες θεωρεί συναφείς με τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης. Το ενδιαφερόμενο κοινό δεν περιορίζεται στους αποδέκτες του παρόντος αλλά αναφέρεται σε κάθε 
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμβάλλει στη βελτίωση των κανονιστικών 
διατάξεων. 

Οι απόψεις και προτάσεις σας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι επτά εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου. Με σκοπό την καλύτερη επεξεργασία των προτάσεων, 
παρακαλούμε όπως υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: s.zografos@minagric.gr . 

Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
                                                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 
 
 
 

                                           ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 

mailto:s.zografos@minagric.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 
1. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ» 
 Νιρβάνα 68 & Κουρτίδου, Τ.Κ. 11145, Αθήνα 
Email: gendirector@nagref.gr 

 
2. Περιφερειακές Ενότητες 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Έδρες τους 

 
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  

Έδρες τους 
 

4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
Τμήμα Χημικού Ελέγχου Γ.Φ. & Φυτ/κής 
Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γ.Φ. 
Στ. Δέλτα 8,  
145 61 – ΚΗΦΙΣΙΑ 
(E-mail: pcdepartment@bpi.gr ) 

5. Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων 
Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων 
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων 
Έδρες τους 

 
6. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  

Ελ.Βενιζέλου 64,  
546 31  Θεσσαλονίκη   
Fax: 2310.236308   
e-mail: info@geotee.gr 

 
7. Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο 
 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Μπόλαρη,  
Αχαρνών 2, ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και Τροφίμων, κ. Νικ. Στουπή, 

Αχαρνών 2, ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής,  

κ. Ελ. Αθανασοπούλου 
Αχαρνών 2, ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

4. Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης 

Δ/νση Προγραμματισμού & Εφαρμογών 
Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης 

 και Κατάρτισης Αγροτών 

Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη,  

112 53 - ΑΘΗΝΑ 
 

5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Τμήμα 1 
Αχαρνών 381, Αθήνα - Κάτω Πατήσια,  
111 43 – ΑΤΤΙΚΗ 
Fax: 210-20.17.959 
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Πρόταση τροποποίησης για διαβούλευση 

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου 

και του περιβάλλοντος” (Β΄1883/1.8.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 32 παράγραφος 1, 33 παράγραφος 4 και 50 παράγραφοι 1 περ. στ) και 4 του ν. 

4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 

διατάξεις» (Α΄8).  

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 

2. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄2144/6-10-2015). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης (Β΄1883/1.8.2013),  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Η αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1883/1.8.2013), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

6669/79087/15.7.2015 όμοια απόφαση (Β΄1582/28.07.2015), τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 12 

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στους 

επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων 

1. α) Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως 

κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. 

β) Η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής 

Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή 

Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους 

μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 

φαρμάκων αορίστου ισχύος. 

2. α) Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος 

Β του ν. 4036/2012, χορηγούνται από τη ΣΕΑ μετά από επιτυχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε 

εξετάσεις, οι οποίες διοργανώνονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 

των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

β) Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη ΔΑΟΚ της 

Περιφερειακής Ενότητας όπου κατοικούν, συνοδευόμενη από το τέλος συμμετοχής της παρ. 3 του άρθρου 

13.  

γ) Οι ΔΑΟΚ καθορίζουν τις ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων και καλούν τους ενδιαφερόμενους 

βάσει των αιτήσεων της περ. β΄.  

δ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιαστεί μετά από την πρώτη κλήση της ΔΑΟΚ για τη συμμετοχή του στις 

εξετάσεις ή αποτύχει σε αυτές, καλείται για μια ακόμα φορά από αυτήν χωρίς την υποχρέωση της εκ νέου 

υποβολής του τέλους συμμετοχής της παρ. 3 του άρθρου 13. Αν και τη δεύτερη φορά απουσιάσει ή 

αποτύχει μπορεί να επανέλθει με την υποβολή νέας αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη ΔΑΟΚ της 

Περιφερειακής Ενότητας όπου κατοικεί, συνοδευόμενη από το τέλος συμμετοχής της παρ. 3 του άρθρου 13. 
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3. α) Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με τον ν. 3874/2010 (Α΄151), 

μπορούν μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη ΔΑΟΚ της περ. β΄ της παρ. 2, να συνυποβάλουν 

το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), καθώς 

και τη βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, προκειμένου να εκδοθεί από τη ΣΕΑ 

προσωρινό πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του 

Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση τους καταχωρίζεται από τις ΔΑΟΚ σε 

ιδιαίτερη ηλεκτρονική εφαρμογή της ΣΕΑ.  

β) Το προσωρινό πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων της περ. α΄ έχει ισχύ 

ενός (1) έτους και εκδίδεται μόνο μία (1) φορά για κάθε ενδιαφερόμενο. 

γ) Σε ειδικό μητρώο που τηρείται από τη ΣΕΑ καταχωρίζονται οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών 

φαρμάκων οι οποίοι έχουν το προσωρινό πιστοποιητικό της περ. α΄.  

δ) Οι κάτοχοι των προσωρινών πιστοποιητικών της περ. α΄ υποχρεούνται να συμμετάσχουν μέσα στο 

χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού, στη διαδικασία των εξετάσεων της παρ. 2 περ. γ΄ και δ΄, 4, 5 

και 6. Σε περίπτωση επιτυχίας τους λαμβάνουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 

φαρμάκων με χρονικό διάστημα ισχύος πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού 

πιστοποιητικού. Τα πιστοποιητικά του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνονται και ανακαλούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2 και 15, αντίστοιχα. 

4. Η εξέταση των ενδιαφερομένων στα εξεταστικά κέντρα του άρθρου 13 διενεργείται μέσω της βάσης 

δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ, στην οποία καταχωρίζονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με μόνο μια 

σωστή απάντηση στην κάθε μια. Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν. 

4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει. Η ΣΕΑ μπορεί να ζητά τη συνδρομή των φορέων κατάρτισης 

εκπαιδευτών για τη σύνταξη των ερωτήσεων.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, 

τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων της παρ. 3, ανά περίπτωση του Παραρτήματος Β του ν. 

4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής: α) περιπτώσεις α), β) και μ): Τέσσερις (4) ερωτήσεις, β) 

περιπτώσεις γ), στ), ζ), ι) και λ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις, γ) περιπτώσεις δ), ε) και κ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις 

και δ) περιπτώσεις η) και θ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η 

σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. 
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6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των 

ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό 

εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός και ενημερώνεται σχετικά το μητρώο της παρ. 2 

του άρθρου 11». 

 

2. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 13 

Εξεταστικά κέντρα και τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις 

1. Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 

διενεργούνται σε: 

α) χώρους των ΔΑΟΚ ή/και  

β) χώρους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) “Δήμητρα” ή/και  

γ) οποιονδήποτε διαθέσιμο χώρο,  

με κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και ιδίως επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. 

2. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης δεν μπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι (20) εξεταζόμενοι και ένας 

υπεύθυνος της ΔΑΟΚ ως επιτηρητής. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως εκπαιδευτής ή ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε προγράμματα του 

συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιτηρητής δύναται να 

παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα σύνδεσης στη βάση δεδομένων της εξέτασης. 

3. Τα τέλη συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης 

των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, καθορίζονται σύμφωνα με 

την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω νόμου». 

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  


