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ΘΕΜΑ: «Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» 
 
 
 
Σχετ.:   Η υπ’ αριθ. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Β’ 1883) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  
 

Προς ενημέρωση του κάθε ενδιαφερομένου επί της ανανέωσης του πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σας γνωρίζουμε τα κάτωθι 

1) Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β’ του ν. 4036/2012 
(Α’8) είναι πέντε έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς χορήγησης του. Επιπροσθέτως 
η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι το αργότερο έξι μήνες πριν την λήξη της ισχύος 
του ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξετασθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 
προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για επιπλέον 5 έτη.     

2) Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/  παραμένει διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή 
εφαρμογή για την προετοιμασία στις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

3) Το σύστημα των εξετάσεων ανανέωσης ακολουθεί την διαδικασία του συστήματος 
απόκτησης. Οι φορείς κατάρτισης και τα κέντρα εξετάσεων βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-
production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-
drashs-gevrgikon-farmakon-gr στο τμήμα Ψηφιακή Υπηρεσία Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής 
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χρήσης Γεωργιών Φαρμάκων με τίτλο Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων χορήγησης 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.    

4)  Ο κανονισμός των εξετάσεων βρίσκετε αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:   
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Kanonismos_SYSXOPIS_
12.15.pdf. 

5)  Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β’ του ν.4036/2012 (Α’8) και 

βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:    
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS_v
.6.1_071815.pdf. 

6) Το τέλος των εξετάσεων ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθ. πρωτ. 
13631/159106/2013 Κ.Υ.Α. (Β’3410) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 11118/127128/2015 (Β΄2518).   

Με βάση τα ανωτέρω ενημερώνουμε για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών 
των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωση του. Υπενθυμίζουμε ότι 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του  ν. 4036/2012 (Α’8), η πώληση γεωργικών φαρμάκων 
εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν σε ισχύ το 
πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.    
 

 
 
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
             Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
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