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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα,  1-8-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    Αριθ. Πρωτ:  8670/83089 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ταχ . Δ/νση:  Λ. Συγγρού 150 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα 
TELEFAX:  210 92 12 090 
Πληροφορίες: Διον. Βλάχος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 38 
 
Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), 

σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 

α) Της περίπτωσης π’ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄32), όπως 
προστέθηκε με την  παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του αρ. 48 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α 78).    
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98). 

2. Τις διατάξεις της με αριθ. 11226/133908/30-11-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (ΦΕΚ Β’ 3903). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Άρθρο 1 
Τροποποίηση της αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310) 

 
Η αριθ. 9497/104760/20-8-2014 απόφαση (Β΄2310) τροποποιείται ως ακολούθως:  
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1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2.Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η οποία φέρει τον τύπο του υποδείγματος του άρθρου 
9, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 3 για τη λιανική πώληση ενός ή 
περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων, τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με 
τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και τα οποία 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, είτε για 
προληπτικούς, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς.» 
 
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προορίζεται για συγκεκριμένο στόχο 
φυτοπροστασίας ή ομάδα στόχων  σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας. Στη 
συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου καταγράφεται η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης, 
με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη 
αναγκαία ποσότητα. 
 

3. Μετά το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1α ως εξής: 
 

«Άρθρο 1α 
Καλλιέργειες 

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και 
μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα 
αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» 
και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής 
πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012 (Α’ 
8/27.01.2012), όπως ισχύει.  

 
4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 3 
Ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου και ευρημάτων έλεγχων  

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με τίτλο «Συνταγές χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων. 

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
για την καταχώριση των ευρημάτων των ελέγχων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8. 
 

5. H παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι οι 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών 
Ενοτήτων και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των 
διατάξεων της παρούσας οι ελεγκτές συμπληρώνουν ειδικό έντυπο ελέγχου, τη μορφή του 
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οποίου καθορίζει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζεται το άρθρο 7 της παρούσας. Τα αποτελέσματα των 
ελέγχων λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των επόμενων ελέγχων 
(ανάλυσης επικινδυνότητας) σε συνδυασμό με το ετήσιο πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα 
γεωργικά φάρμακα που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 9 
Υπόδειγμα 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται υπόδειγμα του εντύπου της συνταγής χρήσης γεωργικού 
φαρμάκου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως ακολούθως:  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου 

Αριθ. συνταγής: (αυτόματα)  Συνταγογράφος: (αυτόματα με ΑΜ)  

Ημερομηνία 
έκδοσης: 

 (1) ΑΜ 
συνταγογράφου: 

 (1) 

Αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα (1): 

 

 

Υπογραφή 
συνταγογράφου 

  

Επαγγελματίας 
Χρήστης 
γεωργικού 
φαρμάκου 

 (1) ΑΦΜ επαγγελματία 
χρήστη  

(κάτοχος 
πιστοποιητικού 
γνώσεων ΟΧΓΦ ή 
σχετικού τίτλου 
σπουδών) (2) 

 (1) 

Στοιχεία για την 
έκδοση του 
παραστατικού 
πώλησης  

 (1) ΑΦΜ για την έκδοση 
του παραστατικού 
πώλησης 

 (1) 

Έκταση ή κιλά 
(για προϊόντα 
και 
μετασυλλεκτικές 
εφαρμογές ή 
επένδυση 
σπόρων) 
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Καλλιέργεια (από λίστα) (1) Τοποθεσία/περιοχή 
αγροτεμαχίου 

 (1) 

Στάδιο εφαρμογής  (1) 

Δραστική(-ές) 
ουσία (-ίες) 

(από λίστα των 
εγκεκριμένων στην 

καλλιέργεια) 

(1) Ποσότητα ψεκαστικού 
διαλύματος 

 (3) 

Προτεινόμενο 
σκεύασμα (4) 

(από λίστα) (1) Μεσοδιάστημα 
ψεκασμών 

 (3) 

Ποσότητα 
σκευάσματος 

 (1) Διάστημα μεταξύ της 
τελευταίας επέμβασης 
και της συγκομιδής 

 (3) 

Δοσολογία  (3) Συνδυασμός με άλλα 
γεωργικά φάρμακα  

 (3) 

Αριθμός 
εφαρμογών: 

 (3)    

Γενικές οδηγίες χρήσης γεωργικών φαρμάκων:  Πριν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
εφαρμόστε εναλλακτικές τεχνικές φυτοπροστασίας, σύμφωνα με της γενικές αρχές 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας,. Ακολουθείτε πιστά τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας 
του γεωργικού φαρμάκου. Τηρείτε το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής και τις 
υπόλοιπες οδηγίες. Η παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων τιμωρείται με τις κυρώσεις των 
άρθρων 13, 14 και 45 του ν. 4036/2012 (Α΄32), κατά περίπτωση. 
 

Η παρούσα 
συνταγή 

εκτελείται άμεσα 
(5) 

 

ΝΑΙ Εάν ναι, συμπληρώστε το ειδικό έντυπο ηλεκτρονικής 
καταγραφής (6) 

ΟΧΙ 

 

Υπογραφή εκδότη 
συνταγής: 
 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ(7) (μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της) 
 

Προσοχή: Διατηρείστε το συμπληρωμένο έντυπο συνταγής για τρία (3) έτη και επιδείξτε το σε 
κάθε έλεγχο 

 

Παρατηρήσεις: 

(1) Υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης. 
(2) Επαγγελματίας χρήστης του γεωργικού φαρμάκου είναι ο κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και ο κάτοχος τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρ.12 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος» (Β΄1883), όπως ισχύει. 
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(3) Δύο επιλογές: «βλέπε ετικέτα» (αυτόματη επιλογή) ή να συμπληρώνεται από τον 
συνταγογράφο. 

(4) Το προτεινόμενο σκεύασμα είναι ενδεικτικό. H συνταγή ισχύει για οποιοδήποτε άλλο 
σκεύασμα της ίδιας δραστικής ουσίας, περιεκτικότητας και μορφής με την προϋπόθεση ότι 
δε φέρει πιο επιβαρυντικό σύμβολο κινδύνου (εικονόγραμμα) και ότι η χρήση για την 
οποία προορίζεται περιλαμβάνεται στην έγκρισή του. 

(5) Εμφανίζεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ η ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν εκτελείται άμεσα ή όχι η 
συνταγή. 

(6) Η φόρμα της ηλεκτρονικής καταγραφής στην περίπτωση της συνταγής από υπεύθυνους 
επιστήμονες καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται αυτόματα σε 
όσα πεδία είναι κοινά με τη συνταγή (καλλιέργεια, χρήστης γεωργικού φαρμάκου, 
σκεύασμα, ποσότητα, αίτιο). 

(7) Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης 
γεωργικών φαρμάκων. 

 
7. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων του 
άρθρου 3 της παρούσας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.» 

 
Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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