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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων»
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 7716/89356/14-8-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΦΕΚ Β΄1700), το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β
του ν.4036/2012 (Α΄8) (Τέλους Εξέτασης) ορίζεται ως εξής:
Α) Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).
Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).
2. Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 6669/79087/15-7-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1791) για την
«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)»:
Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ι, δύνανται να χορηγούν τα πιστοποιητικά της
παραγράφου 1, μετά από γραπτές εξετάσεις των ενδιαφερομένων σε ερωτήσεις από τη βάση
δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 13 του Κεφαλαίου ΙΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο,
τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων της παραγράφου 3, ανά περίπτωση του Παραρτήματος
Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής:
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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.
3. Σύμφωνα με τη με αριθ. 7325/85357/31-7-2015 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου μας (ΑΔΑ: 7ΗΒΟ465ΦΘΗ-4ΙΦ) σχετικά με την τροποποίηση του συνόλου των ερωτήσεων
σχετικά με τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων, τροποποιήθηκε η βάση δεδομένων των ερωτήσεων που αφορούν τις εξετάσεις
πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
4. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), από 26
Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση
περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων.
Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν
είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την ανωτέρω υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού.
Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον
αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται
στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα
θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8).
5. Σύμφωνα με την παράγραφο 5γ) του άρθρου 35 του 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), μετά την 26η Νοεμβρίου
2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον
εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλέπων τη χρήση
αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως
μετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα. Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα
παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για παράδειγμα εφόσον σε μία οικογένεια τα παραστατικά αγοράς
γεωργικών φαρμάκων εκδίδονται σε ένα από τα μέλη της, αλλά άλλο μέλος της οικογένειας διενεργεί ή
επιβλέπει τη χρήση, το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δηλώνοντας ως επιβλέπων να επιτρέπεται η προμήθεια γεωργικών
φαρμάκων στα μέλη της οικογένειας αφού έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων.
Διευκρινίζεται ότι 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)].
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ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους Φορείς παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων, τα Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων και τους ενδιαφερόμενους για κατάρτιση και απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αναφέρεται στον συνημμένο Κανονισμό εξετάσεων του
παρόντος εγγράφου και στηρίζεται στη σχετική ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου.
Συνοπτικά η ψηφιακή εφαρμογή περιλαμβάνει:
Α) Την εγγραφή των Φορέων παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
1. Οι Φορείς παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να
εγγραφούν στη ψηφιακή εφαρμογή. Η εγγραφή γίνεται από τον υπεύθυνο κάθε Κέντρου Εξέτασης.
2. Με την εγγραφή των Φορέων παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων,
γίνεται η αναγραφή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι για την
ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
3. Η εγγραφή αφορά ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς.
4. Η κατάρτιση δεν είναι υποχρεωτική.
Β) Την εγγραφή των Κέντρων εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων
1. Τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να
εγγραφούν στη ψηφιακή εφαρμογή. Για κάθε Παράρτημα των Κέντρων Εξέτασης γίνεται διαφορετική
εγγραφή και ορίζεται ο υπεύθυνος του Κέντρου Εξέτασης στον οποίο χορηγούνται ειδικοί κωδικοί.
2. Η εγγραφή κάθε Παραρτήματος Κέντρου Εξέτασης θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Μετά την εγγραφή τους, τα Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων συγκεντρώνουν ενδιαφερόμενους για εξέταση και συγκροτούν για το σκοπό αυτό Τμήματα
εξέτασης που αποτελούνται από ομάδες των δέκα (10) έως είκοσι (20) ατόμων.
Γ) Εξέταση των ενδιαφερόμενων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων
1. Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), καταβάλλουν στα
ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων την αξία του Τέλους εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά
από τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για το
σύνολο των ατόμων κάθε Τμήματος εξέτασης. Τα Κέντρα εξέτασης οφείλουν να εκδώσουν το
προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e−Παράβολο»), σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Το e-Παράβολο
αναρτάται στη ψηφιακή εφαρμογή και μέσω αυτής καταχωρούνται τα στοιχεία των ατόμων που
αποτελούν το Τμήμα εξέτασης, την ημερομηνία και την ώρα εξέτασής τους, τουλάχιστον επτά
ημερολογιακές (7) ημέρες μετά την ανωτέρω καταχώρηση.
2. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν οι ίδιοι , ατομικά, το προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό
παράβολο» (εφεξής «e−Παράβολο»), σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο
Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Στη συνέχεια τα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης
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πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δεσμεύουν τα ατομικά παράβολα
για το σύνολο των ατόμων κάθε τμήματος εξέτασης.
3. Τα στοιχεία των εξετάσεων (Κέντρο εξετάσεων, ημερομηνία και ώρα εξετάσεων) αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την
ενημέρωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των κατά τόπους
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες δύναται να αποστείλουν ελεγκτικό κλιμάκιο για τον
απροειδοποίητο έλεγχο.
4. Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων», που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.
Η έναρξη των γραπτών εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων γίνεται με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση της ειδικής ψηφιακής
υπηρεσίας που απαιτείται για την διενέργειά τους.
Η με αριθ. 3625/42655/17-4-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΛΖ465ΦΘΗ-ΗΟΕ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου μας ανακαλείται.
Το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 12 της με αριθ.
8197/90920/22-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1883), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.
6669/79087/15-7-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1582) για την απόκτηση πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων απαιτείται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε
εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται είτε μέσω ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας που διατίθεται από το
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε μέσω γραπτών εξετάσεων.
Τέλος εξέτασης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
1. Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν να
καταβάλλουν στα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων την αξία του Τέλους εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του δύναται να
διενεργείται ομαδικά από τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων για το σύνολο των ατόμων κάθε Τμήματος εξέτασης.
2. Τα Κέντρα εξέτασης οφείλουν να εκδώσουν το προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής
«e−Παράβολο»), σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης της Ψηφιακής
Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Το e-Παράβολο αναρτάται στη ψηφιακή εφαρμογή και μέσω αυτής
καταχωρούνται τα στοιχεία των ατόμων που αποτελούν το Τμήμα εξέτασης, η ημερομηνία και η ώρα
εξέτασής τους, τουλάχιστον επτά ημερολογιακές (7) ημέρες μετά την ανωτέρω καταχώρηση.
3. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν οι ίδιοι , ατομικά, το προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό
παράβολο» (εφεξής «e−Παράβολο»), σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο
Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Στη συνέχεια τα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δεσμεύουν τα ατομικά παράβολα
για το σύνολο των ατόμων κάθε τμήματος εξέτασης.
4. Τα στοιχεία των εξετάσεων (Κέντρο εξετάσεων, ημερομηνία και ώρα εξετάσεων) αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την
ενημέρωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών
Ενοτήτων (Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.), οι οποίες δύναται να αποστείλουν ελεγκτικό κλιμάκιο για τον
απροειδοποίητο έλεγχο.
Διάρκεια εξετάσεων
Η διάρκεια εξέτασης καθορίζεται σε εξήντα (60) λεπτά της ώρας.
Κυρώσεις
Η συμμετοχή ενός Κέντρου Εξέτασης ή ενός ενδιαφερομένου απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στις Εξετάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ισοδυναμεί με τη ρητή και ανεπιφύλακτη τήρηση των όρων του
παρόντος Κανονισμού Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων είτε μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας είτε μέσω γραπτών εξετάσεων.
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Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στον Κανονισμό Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είτε μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας είτε μέσω
γραπτών εξετάσεων επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα:
1) Εάν διαπιστωθεί ότι ενδιαφερόμενος απέκτησε με οποιοδήποτε τρόπο ή προσπάθησε να αποκτήσει
πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χωρίς να συμμετάσχει ο ίδιος στις
εξετάσεις χορήγησης ανακαλείται τυχόν πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί και αίρεται η δυνατότητα του
Κέντρου Εξέτασης να διενεργεί εξετάσεις για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον δεν
έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει το περιστατικό. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η
διενέργεια εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
από τον ίδιο φορέα μέχρι να υποβληθούν στη Σ.Ε.Α. και να αξιολογηθούν ως επαρκείς οι απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες.
2) Εάν διαπιστωθεί ότι ενδιαφερόμενος επιχειρεί να εισέλθει σε Τμήμα Εξετάσεων και να μεταφέρει στο
χώρο εξέτασης ή να κατέχει όποιου είδους ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα,
υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων, ο επιτηρητής και ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης
οφείλει είτε να μην επιτρέψει την έναρξη εξέτασης αυτών ή εφόσον διαπιστωθεί μετά την έναρξη
εξέτασης να διακόψει την εξέταση του ενδιαφερόμενου. Τυχόν πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί στον
ενδιαφερόμενο ανακαλείται και τυχόν απαντήσεις που έχει ήδη δώσει μηδενίζονται. Ο ενδιαφερόμενος
δεν δύναται να συμμετάσχει σε Τμήμα Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
3) Εάν διαπιστωθεί ότι Κέντρο Εξέτασης δεν τηρεί τα αναφερόμενα στο παρόντα Κανονισμό Εξετάσεων,
αίρεται η δυνατότητα του Κέντρου Εξέτασης να διενεργεί εξετάσεις για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
έξι (6) μηνών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η διενέργεια εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τον ίδιο φορέα μέχρι να υποβληθούν στη
Σ.Ε.Α. και να αξιολογηθούν ως επαρκείς οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
4) Εάν διαπιστωθεί ότι ενδιαφερόμενος δεν τηρεί τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό Εξετάσεων, ο
επιτηρητής και ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης οφείλει είτε να μην
επιτρέψει την έναρξη εξέτασης αυτών ή εφόσον διαπιστωθεί μετά την έναρξη εξέτασης να διακόψει την
εξέταση του ενδιαφερόμενου. Τυχόν πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο
ανακαλείται και τυχόν απαντήσεις που έχει ήδη δώσει μηδενίζονται. Ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να
συμμετάσχει σε Τμήμα Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
5) Για τυχόν παρατυπίες συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου από το ελεγκτικό κλιμάκιο, η οποία διαβιβάζεται στη
Συντονιστική Εθνική Αρχή - Σ.Ε.Α. (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) Με απόφαση της Συντονιστικής Εθνικής
Αρχής - Σ.Ε.Α. (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ανακαλούνται τυχόν χορηγηθέντα πιστοποιητικά ή
αίρεται η δυνατότητα του Κέντρου Εξέτασης να διενεργεί εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η Σ.Ε.Α. γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση
παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Αμέσως μετά την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του,
η Σ.Ε.Α. εξετάζει το φάκελο της υπόθεσης. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους, οι ενδιαφερόμενοι στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις
πιστοποίησης ή της δυνατότητας διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον διπλάσιου της προηγούμενης περίπτωσης που διαπιστώθηκε.

ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ

Κανονισμός Εξετάσεων με χρήση της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στον Κανονισμό Εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.).
Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές
συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με
την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Ο χρόνος εξέτασης είναι μόνον καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επισήμων αργιών
από ώρα 8:00 πμ έως ώρα 2:00 μμ.
Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων το Κέντρο Εξετάσεων οφείλει να παρέχει σε κάθε Τμήμα Εξέτασης
επιτηρητή, υπεύθυνο του φορέα, με σκοπό την εύρυθμη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ο
επιτηρητής πρέπει να είναι παρών στο Τμήμα Εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Ο επιτηρητής
δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 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 (χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ο επιτηρητής
οφείλει να διασφαλίζει ότι:
i.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα εξέτασης φέρουν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία (αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπει τη
συμμετοχή τους ή την παρουσία τους στο χώρο εξέτασης.

ii.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα εξέτασης δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στο χώρο εξέτασης ή να κατέχουν
κανενός είδους ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή
διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο επιτηρητής οφείλει είτε να μην επιτρέψει την έναρξη εξέτασης αυτών ή
εφόσον διαπιστωθεί μετά την έναρξη εξέτασης να διακόψει την εξέταση αυτών. Το Κέντρο
Εξέτασης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως (με e-mail) τυχόν περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης
των ανωτέρω είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε μετά από αυτή. Στην περίπτωση που έχει
χορηγηθεί πιστοποιητικό γνώσεων σε ενδιαφερόμενο, ο οποίος δεν τήρησε τα ανωτέρω,
ανακαλείται με απόφαση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής - Σ.Ε.Α. (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Η Σ.Ε.Α.
γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον
παραβάτη, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να
υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Αμέσως μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και
ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η Σ.Ε.Α. εξετάζει το
φάκελο της υπόθεσης. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο ενδιαφερόμενος στερείται του
δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1)
μήνα.

iii.

Δεν παρέχει κανενός είδους συνδρομή ως προς την απάντηση των ερωτήσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων από τον επιτηρητή.
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iv.

Οι ενδιαφερόμενοι απαντούν τις ερωτήσεις χωρίς να ομιλούν ή να συνεργάζονται με άλλους
ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να διακόψει την εξέταση και το Κέντρο Εξέτασης
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως (με e-mail) τυχόν περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των
ανωτέρω είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε μετά από αυτή.

v.

Δεν παρίσταται τρίτο πρόσωπο στο χώρο της εξέτασης, ούτε έχει επικοινωνία με τους
εξεταζόμενους, με εξαίρεση τυχόν ελεγκτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το
Κέντρο Εξέτασης.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι δυνατόν να διενεργηθεί απροειδοποίητος έλεγχος από κλιμάκιο
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το Κέντρο Εξέτασης. Το Κέντρο Εξετάσεων οφείλει να παρέχει στο
ελεγκτικό κλιμάκιο πρόσβαση στο χώρο εξετάσεων και σε κάθε έγγραφο σχετικό με τις εξετάσεις χορήγησης
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοτήτων των εξεταζόμενων.
Έλεγχος του επιτηρητή εάν τηρεί τα ανωτέρω αναφερόμενα ως υποχρεώσεις του επιτηρητή.
Έλεγχος των συνθηκών διενέργειας των εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Εφόσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν παρατυπίες που προσβάλλουν το αδιάβλητο και την
ποιότητα των εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου όπου καταγράφονται με λεπτομέρεια οι διαπιστώσεις. Η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας
βρίσκεται το Κέντρο Εξέτασης ενημερώνει άμεσα τη Σ.Ε.Α., έτσι ώστε να γίνει άμεσα ανάκληση των
χορηγηθέντων πιστοποιητικών.
Η Σ.Ε.Α. δύναται να ζητήσει τον έλεγχο συγκεκριμένων Κέντρων Εξέτασης, εφόσον υπάρξει ανάγκη.
Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής στις εξετάσεις, το Κέντρο Εξέτασης οφείλει να εκτυπώσει και να
παραδώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις, το πιστοποιητικό γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που του έχει χορηγηθεί και έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω
της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας. Τονίζεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων ενημερώνεται
ταυτόχρονα και το Μητρώο Κατόχων Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
με τα στοιχεία του επιτυγχόντα.
Εφόσον υπάρξουν είτε πριν είτε κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων, όπως διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο ή ακραίες
καιρικές συνθήκες, αναγνωρίζεται ως έκτακτη ανάγκη και λαμβάνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω
μέτρα συνολικά για κάθε τμήμα εξέτασης. Τονίζεται ότι τυχόν έκτακτο πρόβλημα για ένα άτομο ή για μέρος
του Τμήματος δεν αναγνωρίζεται ως έκτακτη ανάγκη σε καμία περίπτωση.
Α) Αναβάλλεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης εφόσον με έγγραφό του το κέντρο εξέτασης
αιτιολογήσει επαρκώς τη μη δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Το
αίτημα του Κέντρου Εξετάσεων για την αναβολή των εξετάσεων με τη σχετική τεκμηρίωση αξιολογείται
από τη Σ.Ε.Α., η οποία αποφαίνεται σχετικά.
Β) Ακυρώνεται το σύνολο των εξετάσεων του Τμήματος, εφόσον το πρόβλημα εντοπιστεί κατά τη
διενέργεια των εξετάσεων και εφόσον με έγγραφό του το κέντρο εξέτασης αιτιολογήσει επαρκώς τη μη
δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Το αίτημα του Κέντρου
Εξετάσεων για την επανάληψη των εξετάσεων με τη σχετική τεκμηρίωση αξιολογείται από τη Σ.Ε.Α., η
οποία αποφαίνεται σχετικά.
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Κανονισμός γραπτών εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
Ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στον Κανονισμό Εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Η έναρξη των γραπτών εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων γίνεται με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση της ειδικής ψηφιακής
υπηρεσίας που απαιτείται για την διενέργειά τους.
Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων
1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος εξέτασης. Το
τέλος εξέτασης πρέπει να αντιστοιχεί στο ισχύον την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.
2. Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να διενεργούνται μόνον καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός
των επισήμων αργιών από ώρα 8:00 π.μ. έως ώρα 2:00 μ.μ.
3. Οι συμμετέχοντες σε κάθε τμήμα εξέτασης είναι από δέκα (10) έως τριάντα (30) και σε κάθε τμήμα
υπάρχει τουλάχιστον ένας επιτηρητής.
4. Ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης προβαίνει στη δέσμευση του
παραβόλου. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται είτε εκδίδεται συνολικό παράβολο από το Κέντρο
Εξέτασης για το σύνολο των συμμετεχόντων είτε εκδίδονται ατομικά παράβολα για κάθε ένα από τις
συμμετέχοντες. Δεν επιτρέπεται να δεσμεύονται ατομικά παράβολα για μέρος του τμήματος εξέτασης
και ομαδικά για το υπόλοιπο μέρος του τμήματος εξέτασης.
5. Η ολοκλήρωση τις δέσμευσης των παραβόλων γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή
των εξετάσεων και ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης υποχρεούται να
ενημερώσει την ειδική ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το τμήμα εξέτασης και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων με
ειδική κατάσταση στην οποία αναφέρονται ο κωδικός του δεσμευμένου παραβόλου, το ΑΦΜ και τα
στοιχεία του ενδιαφερόμενου και ο χώρος, η ημερομηνία και το τμήμα εξέτασης. Σε αντίθετη περίπτωση
οι εξετάσεις θεωρούνται άκυρες.
Θέματα εξετάσεων
1. Τα θέματα των εξετάσεων τυπώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κέντρου Εξέτασης λίγο πριν τη
διενέργεια των εξετάσεων, παρουσία του επιτηρητή, μέσω της ειδικής για το σκοπό αυτό Ψηφιακής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε αριθμό ίσο
με αυτόν των συμμετεχόντων στις εξετάσεις και είναι διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο.
2. Ο επιτηρητής μπορεί να είναι:
Α. Είτε υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας,
στην περιοχή ευθύνης της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια
για την απασχόληση και αμοιβή του από το Κέντρο Εξέτασης.
Β. Είτε υπάλληλος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον
οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια για την απασχόληση και αμοιβή του από το Κέντρο Εξέτασης.
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Γ. Είτε υπάλληλος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ), στην
περιοχή ευθύνης του οποίου διενεργούνται οι εξετάσεις, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια για
την απασχόληση και αμοιβή του από το Κέντρο Εξέτασης. Ειδικά στην περίπτωση αυτή ο επιτηρητής
δεν πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις που διενεργούνται από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
Διενέργεια εξετάσεων
1. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές
συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται
με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
2. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα
ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.).
3. Σε κάθε γραπτό, ο συμμετέχων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης
Γεωργικών Φαρμάκων οφείλει να αναγράψει τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Σε
περίπτωση που αναγραφεί το όνομά του ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ή σημείωση, το γραπτό
ακυρώνεται και συνυπογράφουν ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης και ο
επιτηρητής. Καμία απάντηση δεν γίνεται αποδεκτή στο συγκεκριμένο γραπτό και ο ενδιαφερόμενος
δύναται να συμμετάσχει σε επόμενες εξετάσεις αφού καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος εξέτασης.
4. Ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης οφείλει σε ξεχωριστή κατάσταση να
συντάξει έντυπο πίνακα με τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των συμμετεχόντων και τους
αντίστοιχους Αριθμούς Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Η κατάσταση συνυπογράφεται από τον
επιτηρητή.
5. Ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης και ο επιτηρητής είναι υπεύθυνοι για
την εύρυθμη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.
6. Ο επιτηρητής οφείλει να είναι παρών καθόλη τη διάρκεια του χρόνου εξέτασης στην αίθουσα όπου
διενεργούνται οι εξετάσεις και να επιτελεί τα καθήκοντά του.
7. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 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 (χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών). Ο επιτηρητής οφείλει να διασφαλίζει ότι:
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα εξέτασης φέρουν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία (αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπει τη
συμμετοχή τους ή την παρουσία τους στο χώρο εξέτασης.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα εξέτασης δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στο χώρο εξέτασης κανενός είδους
ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο
υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Δεν παρέχει κανενός
είδους συνδρομή ως προς την απάντηση των ερωτήσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων.
Οι ενδιαφερόμενοι απαντούν τις ερωτήσεις χωρίς να ομιλούν ή να συνεργάζονται με άλλους
ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να διακόψει την εξέταση και το Κέντρο Εξέτασης
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οφείλει να ενημερώσει εγγράφως (με e-mail) τυχόν περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των
ανωτέρω είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε μετά από αυτή.
Δεν παρίσταται άλλο πρόσωπο στο χώρο της εξέτασης, ούτε έχει επικοινωνία με τους
εξεταζόμενους, με εξαίρεση τυχόν ελεγκτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το
Κέντρο Εξέτασης.
7. Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης, ο επιτηρητής συλλέγει το σύνολο των γραπτών του τμήματος
εξέτασης. Μαζί με τον αρμόδιο για τις εξετάσεις υπάλληλο του Κέντρου Εξέτασης υποχρεούνται να
τοποθετήσουν το σύνολο των γραπτών του τμήματος εξέτασης σε αδιαφανή χάρτινο φάκελο που
κλείνεται με αυτοκόλλητο.
8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διόρθωση των γραπτών ή όποια άλλη επέμβαση μετά τη λήξη του χρόνου
εξέτασης. Επί των φακέλων με τα γραπτά αναφέρεται μόνον τα στοιχεία του τμήματος εξέτασης.
Αποστολή γραπτών για διόρθωση
Α. Ο φάκελος υπογράφεται και από τους δύο (επιτηρητή και υπάλληλο του Κέντρου Εξέτασης) και
αποστέλλεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενος από έγγραφο με έντυπο πίνακα με την αντιστοίχιση του
ΑΦΜ με τα στοιχεία των συμμετεχόντων.
Β. Ο υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης είναι υπεύθυνος να αποστείλει το αργότερο την επόμενη εργάσιμη
ημέρα στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Η διόρθωση των
γραπτών κάθε Τμήματος Εξέτασης γίνεται με τη χρονολογική σειρά που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο
του του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Διόρθωση Γραπτών
1. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από ομάδα γίνεται από ειδική Ομάδα Διορθωτών Γραπτών Εξετάσεων
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, που έχουν οριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απαγορεύεται οι Διορθωτές,
να αξιολογήσουν γραπτά εξεταζόμενων, που προέρχονται από την Περιφέρεια στην οποία εργάζονται.
Μέλη της Ομάδας διορθωτών
μπορεί να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να
χορηγείται επιχορήγηση/αποζημίωση στους διορθωτές ανά γραπτό.
3. Η διόρθωση των γραπτών διενεργείται μόνον σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Οι διορθωτές παραλαμβάνουν σφραγισμένους φακέλους με τα γραπτά τμήματος ή τμημάτων εξέτασης.
Με την παραλαβή των σφραγισμένων φακέλων συμπληρώνεται ειδικό πρωτόκολλο που
συνυπογράφεται από τον διορθωτή και τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη διόρθωση των
γραπτών εφαρμόζονται τα παρακάτω:
•

Σωστή θεωρείται η απάντηση της οποίας το γράμμα ένδειξης (Α, Β, Γ ή Δ) έχει μπει σε κύκλο.
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•

Θεωρούνται ως μη απαντηθείσες οι ερωτήσεις:
Α. Οι οποίες φέρουν απαντήσεις με μολύβι
Β. Οι οποίες φέρουν διορθώσεις στις απαντήσεις ή έχουν επιλεγεί ή έχουν επιλεγεί και
διαγραφεί περισσότερες από μία απαντήσεις
Γ. Το σύνολο των ερωτήσεις θεωρείται ως μη απαντημένες εάν στο γραπτό απαντήσεων υπάρχει
το όνομα του ενδιαφερομένου ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη πέραν του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Μετά τη διόρθωση του συνόλου των γραπτών ενός τμήματος, ο διορθωτής οφείλει να καταχωρήσει τα
αποτελέσματα στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
5. Δίδεται χρόνος δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων για
υποβολή ένστασης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Η ένσταση θεωρείται αποδεκτώς κατατεθείσα
μόνον εφόσον υποβάλλεται συμπληρωματικό τέλος εξέτασης, ίσο με το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις
χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, στις οποίες
συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος. Η ένσταση εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα μέλη της
οποίας δεν μπορεί να προέρχονται από την Περιφέρεια στην οποία έδωσε εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος.
6. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, εφόσον εκδηλώσει εγγράφως τον ενδιαφέρον του, να παρίσταται στην
εξέταση της ένστασης. Η επιτροπή εξετάζει την ένσταση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόν
Κανονισμό Εξέτασης και αποφαίνεται με σχετικό πρακτικό που συνυπογράφεται από τα μέλη της
επιτροπής. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, ενημερώνεται σχετικά η ψηφιακή υπηρεσία του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επιστρέφεται στον
ενδιαφερόμενο το τέλος που καταβλήθηκε για την εξέταση της ένστασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων
Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
Φαρμάκων
Έδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κ. Ευ. Αποστόλου
Αχαρνών 2,
ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Κ. Δ. Γελαλή, Αχαρνών 2,
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα 1
Αχαρνών 381, Αθήνα - Κάτω Πατήσια,
111 43 – ΑΤΤΙΚΗ
Fax: 210-20.17.959

