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ΘΕΜΑ : « Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης
Γεωργικών Φαρμάκων »

ΣΧΕΤ: 1) Η με αριθ. 9269/246316/08-09-2020 (ΦΕΚ 4032 Β΄) Κ.Υ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής Κ.Υ.Α., ενημερώνουμε τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών
φαρμάκων, των οποίων η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
φαρμάκων (ΠΓΟΧΓΦ) λήγει το επόμενο διάστημα, ότι στις 21-9-2020 δημοσιεύτηκε η με αριθ.
9269/246316/8-9-2020 (ΦΕΚ 4032 Β΄) Κ.Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012
(Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)».

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. . 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής
Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων είναι επτά (7) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Υπενθυμίζεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης
Γεωργικών φαρμάκων τα προηγούμενα χρόνια, είχε οριστεί στα πέντε (5) έτη.
Επομένως όσα Πιστοποιητικά Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ήταν σε ισχύ στις
21-9-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ), παρατείνεται η ισχύς τους για δύο(2) έτη, ενώ όσων
ΠΓΟΧΓΦ η ισχύς έληξε μέχρι στις 20-09-2020 θα πρέπει να ανανεωθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες.

Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1)Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωτικό για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οι οποίοι
δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

2)Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1β και παρ. 4, προβλέπονται προγράμματα αρχικής και
συμπληρωματικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων για την απόκτηση ή την
επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, τα οποία είναι
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προαιρετικά για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

3)Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3, για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης
Γεωργικών φαρμάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις μέσα σε
ορισμένο χρόνο, από τις οποίες απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) ερωτήσεις.

4)Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2, 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 Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων
ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αόριστης χρονικής ισχύος.

5)Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3, τα τέλη συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης
Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών φαρμάκων καθορίζονται σύμφωνα με την περ.
γ) της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 όπως ισχύει, και της υπ΄αρ. 13631/159106/20-12-2013
απόφασης (Β΄3410) «Καθορισμός του τέλους συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και του τέλους αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε από την
υπ΄αρ. 11118/127128/09-11-2015 (Β΄2518) ομοία.

Στην παρακάτω ιστοσελίδα είναι αναρτημένα τα κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και οι φορείς παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων.
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/
elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου μας, να προβούν στις ενέργειες που κρίνονται σκόπιμες για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων, επαγγελματιών χρηστών.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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ΠΡΟΣ: 1. Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων Π.Ε Φθιώτιδας- ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

2. Δήμοι Π.Ε. Φθιώτιδας – ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
3. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
4. Α.Σ: Λαμίας, Στυλίδας, Αμφίκλειας, Ελάτειας, Αταλάντης

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
5. Εξεταστικά Κέντρα & Φορείς Κατάρτισης

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
6. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

Λ. Καλυβίων 2 - 351 00 ΛΑΜΙΑ
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)

ΚΟΙΝ.: 1. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας κ. Α. Καρακάντζα
2. Γενικό Δ/ντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής κ. Ι. Καρνάβα
3. Δ/ντή Αγρ/κής & Αλιευτικής Πολιτικής Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας κ. Κ. Κούτρα
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
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