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ΘΕΜΑ: Ανανέωση των Πιcποποιητικών Γνώσεων ΟρΘολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

ΔΕΛΤ1Ο Τγπογ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει όu

σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 και 4 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Β' 8) από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η

πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα

που διαθέτουν το Πιστοποιητικό Γνώσεων ΟρΘολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.)

της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Σας επισημαίνουμε ότι στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 8197/9092Ο/22υ7-

2013 (Β' 1883) αναφέρονται τα κάτωθι:

«1.  Η  ισχύς του  Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.  σε Θέματα του  Παραρτήματος Β του ν. 4Ο36/2012  (Α' 8), όπως

κάθε φορά ισχύει, είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοΚλήρωσης των

εξετάσεων χορήγησής του ».

«2. Το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ., ο ενδιαφερόμενος

δύναται  να  εξεταστεί  σύμφωνα .ύε  το  άρθρο  12,  για  την  ανανέωση  της  ισχύος του,  το  οποίο

χορηγείται  για  άλλα  πένrτε  (5)  έτη  και  ισχύει  από  την  ημερομηνία  λήξης  του  προηγούμενου

πιστοποιητικού».

Δεδομένου  ότι  συμπληρώνονται  πέντε  (5)  έτη  από  τη  χρονική  περίοδο  διεξαγωγής  των

πρώτων  εξετάσεων χορήγησης των  Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.,  η  Περιφέρεια Θεσσαλίας  ενημερώνει τόσο τους
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επαγγελματίες χρήαες γεωργικών φαρμάκων όσο και κάθε ενδιαφερόμενο των οποίων η ισχύς των

Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ. λήγει, ότι οφείλουν να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις προκειμένου να ανανεωθούν τα

πιστοποιητικά τους.

Υποχρέωση  απόκτησης  Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.  έχει  κάθε  άτομο  στο  όνομα του  οποίου  εκδίδονται τα

παραστατικά προμήθειας/αγοράς των γεωργικών φαρμάκων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε

λόγο ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να υποβληθεί σε διαδικασία εξετάσεων, τότε υποχρεούται να

συνεργάζεται με τρίτο άτομο που  είναι κάτοχος Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ., το οποίο είτε Θα πραγματοποιεί τον

Ψεκασμό είτε Θα επιβλέπει τη διαδικασία χρήσης του γεωργικού φαρμάκου και του Ψεκασμού.

Η  Υπηρεσία  μας  επισημαίνει  ότι  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  1δρυμάτων  (ΤΕ1)  ή  ισότιμου

πτυχίου  ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ,

επέχει Θέση Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ. αορίστου χρόνου.

Επίσης,   ενημερώνουμε   ότι   στην   ιCποσελίδα   httρ://ρρρ-υsercert.mίnαgrίc.gr/   παραμένει

διαθέσιμη δωρεάν Ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορΘολογικής χρήσης των

γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται cr[ις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού.

Οι  φορείς  κατάρτισης  και  τα  κέντρα  εξετάσεων  βρίσκονται  αναρτημένα  αΓ[ην  ιστοσελίδα

httρ://www.mίnαgrίc.gr/ίndeχ.ρhρ/eΙ/fοr-fαrmer-2/crορ-

ρrοdυctίοn/fytορrοstαsίαmenυ/elenχοίfίtορrοstαteytίκοnmenυ/525-ethnίκο-sχe-drαshs/1590-sχedίο-

drαshs-geνrgίκοn-fαrmακοn-gr   στο  πεδίο   με  τίτλο   «Φορείς  Κατιάρτtσης  κται   Κέιmρα   Εfεπάσεων

Χορήγησης ΠιcΓτοποιητικού Γνώσεων ΟρΘολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων». Ο κιατάλονος

των εξεταστικών κέντρων ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαcπήματα.

Υπενθυ μίζου με             αου ς             ενδιαφερόμενου ς             ότι            στην             ιcποσελίδα

httρ://www.mίnαgrίc.gr/ίmαges/stοrίes/dοcs/αgrοtίs/Geοrgίκα_Fαrmακα/eΙenχοί/SγsΧΟΡΙS_ΕRWΤΗS

ΕΙs  ν.6.1  071815.ρdf βρίσκεται στη  διάθεσή  τους,  βάση  δεδομένων  με  αναρτημένο  εκπαιδευτικό

υλικό που αποτελείται από ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους,  η οποία επικαιροποιείται σε τακτά

χρονικά διαστή ματα.

Ενημερώνουμε    ότι    για    την    απόκτηση    του    Π.Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.,    δεν    είναι    υποχρεωτική    η

παρακολούθηση προγράμματος  κατάρτισης,  ενώ το  ύψος του τέλους των εξετάσεων αναφέρεται

cπη με αριθ. πρωτ. 13631/159106/20-12-2013 ΚγΑ (Β' 3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ.

11118/127128/09-11-2015 (Β' 2518).
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Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την

αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα τηλέφωνα 2413 511119, 2413 5ιι157 και 24ι3

511143.
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ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Γραφείο τύπου Περιφέρειας  Θεσσαλίας

ο Διευθυντής
Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας

Παναγιώτης Καλφούντζος

ΚΟΙΝΟΠΟ1ΗΣΗ:

1) Καταcπήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Π.Ε. Λάρισας
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

2) Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Π.Ε. Λάρισας

(μέσω ηλειαρονικού ταχυδρομείου)
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