ΣΥΧΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

10

Μαρτίου 2015

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εισαγωγή
Με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τα προγράμματα κατάρτισης & πιστοποίησης στην
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, παρατίθενται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Γενικά θέματα
1. Πού μπορεί να βρει κανείς επίσημη ενημέρωση για θέματα πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων;
Όλη η επίσημη ενημέρωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
www.minagric.gr
ακολουθώντας την διαδρομή:
Αγρότης-Επιχειρηματίας  Γεωργία  Φυτοπροστασία  Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων  Εθνικό Σχέδιο Δράσης  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

Θέματα αναγγελιών έναρξης
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1. Μπορεί ένας φορέας να κάνει αναγγελία έναρξης και για παροχή κατάρτισης και για εξεταστικό κέντρο?
Ναι βεβαίως.
2. Η υποβολή αναγγελίας έναρξης φορέα παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών
φαρμάκων, γίνεται για το σύνολο των δομών του Παρόχου ή για κάθε δομή ξεχωριστά;
Η υποβολή αναγγελίας έναρξης γίνεται για κάθε δομή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη συμπλήρωση
περισσότερων του ενός εντύπων αναγγελίας έναρξης, είτε με τη συμπλήρωση ενός εντύπου και στο
σημείο του εντύπου που γίνεται η αναγγελία, να επαναλαμβάνεται ο πίνακας για κάθε διαφορετική
δομή.
3. Το τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων, που ορίζεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €), αφορά την περίπτωση των ΚΕΚ
και είναι συνολικό ανεξάρτητα από τις δομές;
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Το τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν αφορά την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Το
συγκεκριμένο σύστημα κατάρτισης δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη και δεν αναμένεται να
ενεργοποιηθεί σύντομα.
4. Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης ως φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων;
(άρθρο 6, παρ. 1,2 και 3 της µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α.)
1. Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση για τον σκοπό αυτόν.
2. Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:
α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
δ) οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους
καταρτιζόμενους.
3. Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, είναι:
α) οι αδειοδοτημένοι φορείς δια βίου μάθησης- μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
β) πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Στην αίτηση αναφέρετε ότι ο πάροχος απασχολεί επαρκή αριθμό εκπαιδευτών, οι εκπαιδευτές μας δεν
είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά ορισμένου χρόνου ανάλογα με τα προγράμματα που υλοποιούνται.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό;
Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη δεσμευτική νομική απαίτηση, οπότε είναι δυνατό αυτό που
αναφέρετε.
6. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αναγγελίας έναρξης φορέων κατάρτισης ή
εξεταστικών κέντρων πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται να υπάρξει καταληκτική ημερομηνία για την αναγγελία έναρξης
φορέων κατάρτισης ή εξεταστικών κέντρων πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων.
7. Πού θα βρω τα έντυπα και πώς αποστέλλονται οι αναγγελίες έναρξης;
Τα έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
http://www.minagric.gr/index.php/el/
επιλέγοντας:
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Αγρότης-Επιχειρηματίας > Γεωργία > Φυτοπροστασία > Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων > Εθνικό Σχέδιο Δράσης > Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική
Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων
Στην παράγραφο: Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
βρίσκονται ως ακολούθως:
Έντυπο αναγγελίας έναρξης λειτουργίας κέντρων εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
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Έντυπο αναγγελίας έναρξης λειτουργίας φορέα παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων
Τα παραπάνω έντυπα συμπληρώνονται (ανεξάρτητα ή και τα δύο) και αποστέλλονται στην Δ/νσή μας
είτε:
1.

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ
Υπ΄όψιν κ. Δ. Βλάχου

2.

Με ΦΑΞ στον αριθμό:
Fax: 210 921 2090

3.

Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:
Email: d.vlachos@minagric.gr ή στο syg032@minagric.gr

8. Από τον παρακάτω πίνακα του εντύπου αναγγελία έναρξης φορέα κατάρτισης, ένας φορέας μπορεί να
επιλέξει μόνο κάποια από τα αντικείμενα?
Το πρόγραμμα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων παρέχεται για τα παρακάτω:
1 Το σύνολο των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8)
ΝΑΙ/ΟΧΙ
2 Γενική κατάρτιση, το οποίο αφορά τις παραγράφους α), β) και μ) του Παραρτήματος Β ΝΑΙ/ΟΧΙ
του ν.4036/2012 (Α΄8)
3 Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αφορά τις παραγράφους γ), στ), ζ), ι) και ΝΑΙ/ΟΧΙ
λ) του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8)
4 Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, το οποίο αφορά τις παραγράφους δ), ε) και κ) του ΝΑΙ/ΟΧΙ
Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8)
5 Εξοπλισμός εφαρμογής, το οποίο αφορά τις παραγράφους η) και θ) του Παραρτήματος Β ΝΑΙ/ΟΧΙ
του ν.4036/2012 (Α΄8)
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Μπορεί. Το αναμενόμενο είναι να τα καλύψει όλα τα αντικείμενα αλλά κατά το στάδιο σύνταξης της
νομοθεσίας υπήρχαν ενδιαφερόμενοι που επιθυμούσαν να παρέχουν κατάρτιση μόνον σε ένα από τα
τέσσερα κεφάλαια. Στο σχεδιασμό της πιστοποίησης προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν
στις εξετάσεις να ενημερώνονται σχετικά με το ποιο κεφάλαιο υπήρχαν λανθασμένες ή κενές
απαντήσεις οπότε μπορεί να ενδιαφέρονται να καταρτιστούν μόνον γι αυτό το κεφάλαιο.
9. Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται συνημμένα με τις αναγγελίες έναρξης;
Για την έναρξη λειτουργίας δεν απαιτείται η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς η διαδικασία
είναι απλοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι όμως πρέπει να έχουν διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στις αναγγελίες έναρξης για την προσκόμισή τους σε τυχόν
μεταγενέστερο έλεγχο.
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Θέματα παραβόλων και πληρωμών
1. Θα πάρουν κάποια επιχορήγηση για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων εκπ/σης ή θα ζητήσουν
αντίτιμο από τους εκπαιδευόμενους ;
Τα προγράμματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή πληρώνονται από τους εκπαιδευόμενους.
Εάν υπάρξει ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άλλο θέμα που δεν χειρίζεται η υπηρεσία μας.
2. Ποιο είναι το παράβολο που πρέπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με την κατάρτιση και
ποια η αμοιβή του φορέα κατάρτισης;
Δεν προβλέπεται παράβολο για την κατάρτιση. Παράβολο προβλέπεται μόνον για τη συμμετοχή σε
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Δεν προκαθορίζεται η
αμοιβή του φορέα κατάρτισης.
3. Τα παράβολα για την εξέταση θα τα εισπράξουν τα ΚΕΚ ή θα εκδοθεί διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. κλπ ή μήπως
ηλεκτρονικό παράβολο ;
Θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος με την όλη διαδικασία όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή.
4. Η αμοιβή του εξεταστικού κέντρου από που προκύπτει; Πληρωνόμαστε από το Υπουργείο ή από το
άτομο που εξετάζεται;
Τα προγράμματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή πληρώνονται από τους εκπαιδευόμενους.
Εάν υπάρξει ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άλλο θέμα που δεν χειρίζεται η υπηρεσία μας.
5. Η διαδικασία των εξετάσεων πότε προβλέπεται να αρχίσει; Έως 31 Μάρτη το παράβολο είναι 25 ευρώ,
θα έχει ξεκινήσει έως τότε η διαδικασία; Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος; Πού πληρώνονται τα 25€ έως
31/3 για την πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης ΓΦ;
Θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος με την όλη διαδικασία όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή. Η
υπηρεσία έχει ήδη εισηγηθεί την παράταση των ημερομηνιών για τα χαμηλά παράβολα.
6. Πότε θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις;
Το αργότερο τέλη Μαρτίου, όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Με το λιγοστό προσωπικό καταβάλλεται
κάθε δυνατή και αδύνατη προσπάθεια για την ολοκλήρωση των συστημάτων

Θέματα εκπαιδευτών
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1. Ποιοι γεωπόνοι μπορούν να κάνουν καταρτίσεις;
(άρθρο 6 παρ. 7 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α.)
Τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να απασχολούνται ως εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να διαθέτουν:
α) Ως βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο
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 (ΣΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ι δίπλωμα αντίστοιχων
ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
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β) Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποδεικνυόμενη από τουλάχιστον
πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα ή εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων
ολοκληρωμένης γεωργίας ή εργασία σε δημόσιο φορέα ή φορέα εποπτευόμενο από το Δημόσιο με
αρμοδιότητα συναφή προς τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8),
όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) Βεβαίωση οι βεβαιώσεις επάρκειας από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίες να καλύπτουν
το σύνολο των κεφαλαίων Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8), όπως κάθε φορά ισχύει. Η
συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του συστήματος κατάρτισης στην
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
2. Υπάρχει ασυμβίβαστο για τους εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων με κάποια άλλη επαγγελματική ενασχόληση;
Όχι, στη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β’1883) Κ.Υ.Α. δεν προβλέπεται κάποιο
ασυμβίβαστο με άλλη επαγγελματική ενασχόληση.
3. Πρέπει οι εκπαιδευτές να είναι πιστοποιημένοι από ΕΚΕΠΙΣ;
Όχι, δεν απαιτείται από την νομοθεσία των γεωργικών φαρμάκων να είναι πιστοποιημένοι από το
ΕΚΕΠΙΣ.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 7 της με 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), απαιτείται: «Βεβαίωση ή
βεβαιώσεις επάρκειας από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο των
κεφαλαίων Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει. Η συγκεκριμένη
υποχρέωση ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων».
4. Θα υπάρχει μητρώο εκπαιδευτών πιστοποιημένων ή όχι;
Ναι, αλλά όχι άμεσα. Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 7 της με 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),
απαιτείται: «Βεβαίωση ή βεβαιώσεις επάρκειας από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίες να
καλύπτουν το σύνολο των κεφαλαίων Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά
ισχύει. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του συστήματος κατάρτισης
στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων».
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5. Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε ποιους φορείς απευθύνονται; Υπάρχει αντίστοιχο
μητρώο φορέων εκπαίδευσης εκπαιδευτών;
Θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Προς το παρόν δεν αποτελεί υποχρέωση η εκπαίδευση εκπαιδευτών.
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Θέματα εφαρμογής
1. Τα ΚΕΚ θα καταρτίσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα το καταθέσουν κάπου για έγκριση;
Όχι δεν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία
2. Πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης;
Δεν προκαθορίζεται η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης. Το ζητούμενο είναι να καλύπτονται τα
θέματα του Παραρτήματος Β' του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
3. Βιοκαλλιεργητής που έχει πιστοποίηση ΔΗΩ ή ΙΡΙΣ ή κάτι αντίστοιχο πρέπει να έχει το πιστοποιητικό
ορθολογικής χρήσης;
Ναι, η απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά γεωργικών φαρμάκων μετά τις 28-11-2015, ανεξαρτήτως άλλης
πιστοποίησης. Ειδικά οι βιοκαλλιεργητές, εάν δεν χρησιμοποιούν καθόλου γεωργικά φάρμακα, δεν
χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
4. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Όχι, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, παρέχεται μετά από
εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα, ασχέτως εάν οι συμμετέχοντες στις
εξετάσεις έχουν παρακολουθήσει ή όχι πρόγραμμα κατάρτισης. Μπορεί, ο οποιοσδήποτε
ενδιαφερόμενος, να επιλέξει να διαβάσει μόνος του ή να δοκιμάσει τις γνώσεις του στη δοκιμαστική
εφαρμογή (demo) που παρέχεται στο διαδίκτυο http://ppp-usercert.minagric.gr/.
Η δε συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης δεν παρέχει στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εάν δεν συμμετάσχει και επιτύχει στις
εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.
Η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων έχει ως
στόχο να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων
γνώσεων.
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5. Στην περίπτωση που στην ενιαία ενίσχυση και εγγεγραμμένη στο συνεταιρισμό είναι η σύζυγος αλλά
τους ψεκασμούς κλπ εκτελεί ο άνδρας, ποιος έχει την υποχρέωση για πιστοποίηση γνώσεων;
Αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Θα εκδοθεί Υπουργική
Απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών
φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη
προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής
χρήσης των γεωργικών φαρμάκων [άρθρο 50, παράγραφος 1, περίπτωση ο) του ν.4036/2012 (ΦΕΚ
Α΄8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 9 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32)]
6. Στην ίδια οικογένεια είναι ο παππούς, ο πατέρας και το παιδί αγρότες με δικά τους χωράφια ο καθένας.
Αν πάρει μόνο ο ένας από τους τρεις (π.χ. το παιδί) την πιστοποίηση χρήσης, η αγορά των φαρμάκων για
τους άλλους δυο πως θα γίνεται; Πιο συγκεκριμένα τα τιμολόγια αγοράς των φαρμάκων θα κόβονται
στο όνομα του πατέρα και του παππού και θα δηλώνετε ότι η χρήση τους θα γίνει από το παιδί ή θα
κόβονται στο όνομα του παιδιού; Αν συμβαίνει το δεύτερο το Υπουργείο έχει καθορίσει πως μετά θα
εμφανιστούν ως έξοδα στους άλλους δύο;
Θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η
χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο από πρόσωπο ή
υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των
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θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων [άρθρο 50, παράγραφος 1, περίπτωση ο)
του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 9 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α'
32)]
7. Ένας που έχει 5 στρέμματα αλλά δεν είναι η κύρια εργασία του αγρότης, είναι π.χ. ιδιωτικός ή δημόσιος
υπάλληλος, θα μπορεί να πάρει την πιστοποίηση χρήσης και κατά επέκταση χρήσης γεωργικών
φαρμάκων; Ή αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο επαγγελματίες αγρότες;
Οι διατάξεις του ν.4036/2012 δεν αφορούν πιστοποίηση χρήσης. Είναι πιστοποίηση γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και είναι νομικά απαιτούμενο για να μπορεί ο
οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης (το εάν είναι
«επαγγελματικής χρήσης» αναφέρεται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου). Δεν σχετίζεται με το
εάν είναι επαγγελματίες αγρότες. Μπορούν μετά από εξετάσεις και να το λάβουν μη επαγγελματίες
αγρότες, όπως αυτοί που αναφέρετε στην ερώτησή σας, ή ακόμη ψεκαστές γεωργικών φαρμάκων,
κηπουροί κλπ.

Θέματα ελέγχου
1. Θα υπάρχει επιτήρηση κατά την διαδικασία των εξετάσεων;
Θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος με την όλη διαδικασία όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή. Η
πρόταση είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΔΑΟΚ των ΠΕ) να ενημερώνονται για την εξέταση και να διενεργούν ελέγχους.
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2. Θα εμπλακούν οι ΔΑΟΚ στην όλη διαδικασία;
Θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος με την όλη διαδικασία όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή. Η
πρόταση είναι οι ΔΑΟΚ να ενημερώνονται για την εξέταση και να διενεργούν ελέγχους.
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