
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Θέμα:  Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην «Τροποποίηση της με αριθμ. 

9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη 

συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων». 

               

 

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σας 

ενηµερώνει για την έκδοση της µε αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφασης 

του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

θέµα: «Τροποποίηση της µε αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής 

Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά µε τη συνταγή χρήσης γεωργικών 

φαρµάκων» (ΦΕΚ Β΄2724). Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την Απόφαση: 

• Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής συνταγής χρήσης γεωργικών 

φαρµάκων ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρµογή την 18η Σεπτεµβρίου 2017. 

• Επισηµαίνεται ότι από τις 18 Σεπτεµβρίου 2017, η πώληση επαγγελµατικής 

χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται µόνον εφόσον έχει 

εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 

γεωργικών φαρµάκων. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 35, παράγραφος 5δ του ν.4036/2012, σε µεγέθη 

συσκευασιών γεωργικών φαρµάκων που:  

α) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η 

έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά µέτρα (1.000 τ.µ.) και  

β) δεν φέρουν εικονόγραµµα κινδύνου µε νεκροκεφαλή και χιαστί οστά,  
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εκδίδεται συνταγή ή εναλλακτικά κατά τη στιγµή της πώλησης γίνεται 

ηλεκτρονική καταγραφή στην ψηφιακή υπηρεσία της ηλεκτρονικής 

καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων, η οποία υπέχει θέση 

συνταγής χρήσης γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του 

επιστήµονα που την εξέδωσε. 

• 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, καθώς και τις καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας, για τις οποίες 

ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής 

πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όσον αφορά για τις 

καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας, θα ενηµερωθείτε µε νεώτερο έγγραφό µας, 

ύστερα από τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ. 

Η ανωτέρω απόφαση, η οποία και σας επισυνάπτεται, έχει δηµοσιευτεί στο 

πρόγραµµα «∆ιαύγεια» µε Α∆Α: 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9 και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε σκοπό την 

ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. 

 

 

Ο ∆ιευθυντής  
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

ΠΕ Λάρισας α.α. 
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