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ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΛΚΑΝΚΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΓΚΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ

ΕΚΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν ςυντάχκθκε από τθ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι (ΣΕΑ) για τα γεωργικά φάρμακα,
Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
και αποςκοπεί ςτθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν θλεκτρονικι
καταγραφι τθσ λιανικισ πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων.
Επιπλζον οδθγίεσ ςε κζματα πλθροφορικισ παρζχονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εφαρμογισ
θλεκτρονικισ
καταγραφισ
τθσ
λιανικισ
πϊλθςθσ
των
γεωργικϊν
φαρμάκων
(http://dsvip.minagric.local:8080/) μετά τθν είςοδο κάκε χριςτθ.
Οι οδθγίεσ κα ενθμερϊνονται διαρκϊσ ζτςι ϊςτε να δίνονται απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα
που προκφπτουν και να ενθμερϊνονται ταυτόχρονα και όλεσ οι αρμόδιεσ αρχζσ.

ΝΟΜΟΙΕΣΚΑ
Σφμφωνα με το άρκρο 36, παράγραφοσ 5 του ν. 4036/2012 «Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν
αγορά, ορκολογικι χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ8) προβλζπεται θ καταγραφι
τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων (φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων) ςε Ειδικά Ζντυπα
Ρϊλθςθσ. Στθν παράγραφο 10 του ιδίου άρκρου προβλζπεται ότι ςτο Υπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι ςτθν οποία καταχωροφνται τα
Ειδικά Ζντυπα Ρϊλθςθσ. Η καταχϊριςθ γίνεται θλεκτρονικά από τα καταςτιματα λιανικισ
πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Τζλοσ, ςτο άρκρο 36, παράγραφοσ 11 και ςτο άρκρο 50 παρ. 1
περ. θ) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων να ορίςει με Απόφαςι του, τον φορζα δθμιουργίασ, ενθμζρωςθσ και
τιρθςθσ τθσ θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ των Ειδικϊν Εντφπων Ρϊλθςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων
κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια που αφορά τον τφπο και το περιεχόμενο του Ειδικοφ Εντφπου
Ρϊλθςθσ.
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Με τθ με αρικ. 2519/28169/2013 (ΦΕΚ Βϋ649) Υπουργικι Απόφαςθ «Φορζασ δημιουργίασ,
ενημζρωςησ και τήρηςησ τησ ηλεκτρονικήσ καταχώρηςησ των Ειδικών Εντφπων Πώληςησ
Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε ςχετική λεπτομζρεια» ορίςτθκε ο φορζασ δθμιουργίασ,
ενθμζρωςθσ και τιρθςθσ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 10 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ
Αϋ8), κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια που αφορά τον τφπο και το περιεχόμενο του Ειδικοφ
Εντφπου Ρϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.
Με τθ με αρικ. 9632/109344/2013 (ΦΕΚ Βϋ2372) Υπουργικι Απόφαςθ, τροποποιικθκε το άρκρο 6,
παράγραφοσ 3 τθσ με αρικ. 2519/28169/2013 (Βϋ649) Υπουργικισ Απόφαςθσ και δόκθκε
μεταβατικι χρονικι περίοδοσ μζχρι τισ 31-12-2013 ςτα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν
φαρμάκων, μετά τθν ζλευςθ τθσ οποίασ θ καταχϊριςθ των Ειδικϊν Εντφπων Ρϊλθςθσ ςτθν
θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) κακίςταται
υποχρεωτικι.

ΑΡΟ ΡΟΤΕ ΕΚΝΑΚ ΥΡΟΧΕΩΤΚΚΗ;
Σφμφωνα με το άρκρο 6, παράγραφοσ 3 τθσ με αρικ. 2519/28169/2013 (ΦΕΚ Βϋ649) Υπουργικισ
Απόφαςθσ δόκθκε μεταβατικι χρονικι περίοδοσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ εν λόγω
απόφαςθσ (5 Μαρτίου 2013) ςτα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, μετά τθν
ζλευςθ τθσ οποίασ θ καταχϊριςθ των Ειδικϊν Εντφπων Ρϊλθςθσ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ
παραγράφου 10 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) κακίςταται υποχρεωτικι.
Σφμφωνα με τθ με αρικ. 9632/109344/2013 (ΦΕΚ Βϋ2372) Υπουργικι Απόφαςθ, τροποποιικθκε το
άρκρο 6, παράγραφοσ 3 τθσ με αρικ. 2519/28169/2013 (Βϋ649) Υπουργικισ Απόφαςθσ και δόκθκε
μεταβατικι χρονικι περίοδοσ μζχρι τισ 31-12-2013 ςτα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν
φαρμάκων, μετά τθν ζλευςθ τθσ οποίασ θ καταχϊριςθ των Ειδικϊν Εντφπων Ρϊλθςθσ ςτθν
θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) κακίςταται
υποχρεωτικι.

ΡΟΚΟΝ BROWSER ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΚ ΝΑ ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΩ;
Ρροτείνεται ο browser Chrome.

ΡΩΣ ΙΑ ΡΑΩ ΚΩΔΚΚΟΥΣ;
Η λιανικι πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται μόνον εφόςον πλθροφνται οι απαιτιςεισ
του άρκρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8). Οι αρμόδιεσ αρχζσ, Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ
και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων αποςτζλλουν ςτθ Διεφκυνςθ
Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ειδικοφσ πίνακεσ ςε
θλεκτρονικι μορφι όπου αναγράφονται τα ςτοιχεία των καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν
φαρμάκων.
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Ακολοφκωσ ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ κάκε καταςτιματοσ υποχρεοφται να εγγραφεί ςτθν
θλεκτρονικι εφαρμογι μπαίνοντασ ςτθν ιςτοςελίδα http://dsvip.minagric.local:8080/
Σφνδεςθ χριςτθ
Πνομα χριςτθ
Κωδικόσ πρόςβαςθσ
Σφνδεςθ
Επανάκτθςθ ονόματοσ χριςτθ και
κωδικοφ πρόςβαςθσ.
Εγγραφι
Δθμιουργία λογαριαςμοφ

Μετά τθν εγγραφι χορθγοφνται θλεκτρονικά ςτον ενδιαφερόμενο οι ειδικοί κωδικοί: «όνομα
χριςτθ» και «κωδικό πρόςβαςθσ».

ΤΚ ΓΚΝΕΤΑΚ ΣΕ ΡΕΚΡΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΡΕΥΙΥΝΟΥ ΕΡΚΣΤΗΜΟΝΑ;
Σε περίπτωςθ αλλαγισ του υπεφκυνου επιςτιμονα, ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ υποχρεοφται να
ενθμερϊςει άμεςα τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ (Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Ρ.Ε.). Η αρμόδια γνωςτοποιεί τθν αλλαγι του υπεφκυνου
επιςτιμονα ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και
ακυρϊνονται οι κωδικοί πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ λιανικισ
πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων.

ΡΟΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΑΦΟΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΚΜΕΝΗ ΕΦΑΜΟΓΘ;
Στθν εφαρμογι θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων
καταγράφονται τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, μόνον.
ΡΟΣΟΧΗ
Δεν καταγράφονται:
 Οι χονδρικζσ πωλιςεισ (π.χ. πωλιςεισ που γίνονται προσ καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ
γεωργικϊν φαρμάκων)
 Ρωλιςεισ λιπαςμάτων ι ςπόρων
 Ρωλιςεισ ςκευαςμάτων υγειονομικισ ςθμαςίασ (βιοκτόνων) ςε ιδιϊτεσ ι εταιρείεσ
καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ.
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ΡΟΤΕ ΓΚΝΕΤΑΚ Η ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΚΧΕΚΩΝ ΛΚΑΝΚΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ;
Η καταγραφι των ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι γίνεται κατά τθν πϊλθςθ των γεωργικϊν
φαρμάκων (on line), εξαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό τθν αξιοπιςτία των ςτοιχείων.
Εφόςον εκδίδεται Δελτίο Αποςτολισ και μεταγενζςτερα εκδίδεται Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ τότε θ
καταγραφι ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων
γίνεται με τθν ζκδοςθ του Τιμολογίου Ρϊλθςθσ.
Μόνον εφόςον υπάρχει αποδεδειγμζνο πρόβλθμα (π.χ. διακοπι ρεφματοσ, διακοπι ςφνδεςθσ με
διαδίκτυο κλπ) μπορεί να καταγραφοφν με κακυςτζρθςθ τα απαιτοφμενα ςτοιχεία. Για τισ
περιπτϊςεισ αυτζσ βλζπε κατωτζρω ερϊτθμα.

ΤΚ ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΝΑ ΕΓΚΕΚΚΜΕΝΟ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΚΚΟ ΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΚΖΕΤΑΚ
ΣΤΗ ΛΚΣΤΑ;
Με τθν ζναρξθ υποχρεωτικισ λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ υπθρεςίασ θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ
λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων εντοπίςτθκε ότι δεν εμφανίηονται τα ςκευάςματα ςτα
οποία ζχει χορθγθκεί άδεια παραλλιλου εμπορίου αλλά μόνον τα ςκευάςματα ςτα οποία ζχει
χορθγθκεί άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά. Το πρόβλθμα ςφντομα κα επιλυκεί.
Επίςθσ τζκθκαν ερωτιματα δυςκολίασ ανεφρεςθσ ςκευαςμάτων κακϊσ θ εμφανιηόμενθ λίςτα
είναι με αλφαβθτικι ςειρά πρϊτα των ςκευαςμάτων με λατινικοφσ χαρακτιρεσ (π.χ. Bacillus
thuringiensis …) και ακολοφκωσ των ςκευαςμάτων με Ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ (π.χ. Βορδιγάλειοσ
πολτόσ …).
Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν εμφανίηεται ςτθ λίςτα τθσ εφαρμογισ κάποιο
ςκεφαςμα που ζχει άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι άδεια παραλλιλου εμπορίου, θ λιανικι πϊλθςι
του γίνεται κανονικά, χωρίσ να καταγράφεται ςτθ ψθφιακι υπθρεςία θλεκτρονικισ καταγραφισ
τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Στθν περίπτωςθ αυτι το κατάςτθμα καλείται να
ενθμερϊςει με e-mail ςτο syg032@minagric.gr τθ ςυγκεκριμζνθ ζλλειψθ του ςυςτιματοσ, ζτςι
ϊςτε να επιταχυνκεί θ διόρκωςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ.

ΡΟΚΟΣ ΕΚΝΑΚ Ο ΑΜΟΔΚΟΣ ΦΟΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗΣ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ;
Με τθ με αρικ. 2519/28169/2013 (ΦΕΚ Βϋ649) Υπουργικι Απόφαςθ, θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίςτθκε αρμόδιοσ φορζασ για τθ
δθμιουργία, ενθμζρωςθ και τιρθςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 10 του
ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8).
Σκοπόσ τθσ ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ τθσ ψθφιακισ υπθρεςίασ είναι θ ΔΩΕΑΝ παροχι του
λογιςμικοφ ςε κάκε ενδιαφερόμενο, χωρίσ να υφίςταται καμία ανάγκθ επιπλζον επιβάρυνςθσ των
καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων για τθν αγορά επιπλζον λογιςμικοφ.
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Η χριςθ λογιςμικοφ ιδιωτικϊν εταιρειϊν για τθν θλεκτρονικι καταγραφι τθσ λιανικισ πϊλθςθσ
των γεωργικϊν φαρμάκων, με τισ οποίεσ ουδεμία ςυνεργαςία ζχουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, δεν αποτελεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο
υποχρζωςθ των καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.

ΡΩΣ ΓΚΝΕΤΑΚ Η ΚΑΤΑΓΑΦΗ;
Εγχειρίδιο χριςθσ τθσ θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν
φαρμάκων παρζχεται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
(http://dsvip.minagric.local:8080/). Συμπλθρωματικά του Εγχειριδίου δίδονται οι παρακάτω
απαντιςεισ:

Α. Ρόςα αντίγραφα τθσ καταγραφισ εκτυπώνω
Αντίγραφο του εντφπου λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων που καταχωρείται,
χορθγείται υποχρεωτικά μόνον ςτον αγοραςτι, επαγγελματία χριςτθ των γεωργικϊν
φαρμάκων (φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων), ο οποίοσ μπορεί μετά τθ χριςθ των προϊόντων
να καταγράψει ςε ειδικό πλαίςιο τθ χριςθ που ζκανε ςτα προϊόντα που αγόραςε. Με τον
τρόπο αυτό καταγράφεται και θ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων από τουσ παραγωγοφσ, θ
οποία είναι δυνατόν να ελεγχκεί άμεςα με επιτόπιουσ ελζγχουσ ι ζμμεςα με δειγματολθψίεσ
φυτικϊν προϊόντων και εργαςτθριακό προςδιοριςμό υπολειμμάτων γεωργικϊν φαρμάκων.
Ο επαγγελματίασ χριςτθσ υποχρεοφται να διατθρεί τα ειδικά ζντυπα για χρονικό διάςτθμα
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν από τθν ζκδοςι τουσ και να τα επιδεικνφει ςε κάκε ζλεγχο.
Το κατάςτθμα δεν είναι υποχρεωμζνο να εκτυπώνει και δεφτερο αντίγραφο.

Β. Ροιοσ ζχει τθν ευκφνθ για παράνομθ χριςθ του ςκευάςματοσ
Σφμφωνα με το άρκρο 36, παράγραφοσ 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): «Ο επαγγελματίασ
χρήςτησ προμηθεφεται τα ςκευάςματα που περιλαμβάνονται ςτον Κατάλογο μόνο από
καταςτήματα λιανικήσ πώληςησ που ζχουν άδεια για το ςκοπό αυτόν».
Ωσ εκ τοφτου θ πϊλθςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πρζπει να γίνεται μόνον ςε γεωργικά
φάρμακα που ζχουν άδεια για τθν καλλιζργεια και το ςκοπό που δθλϊνεται να
χρθςιμοποιθκοφν.
Σε περίπτωςθ που παρά τθ διλωςθ και τθν ζκδοςθ του Εντφπου Λιανικισ Ρϊλθςθσ από τθν
θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, ο
επαγγελματίασ χριςτθσ χρθςιμοποιιςει το γεωργικό φάρμακο παρά τα οριηόμενα επί τθσ
ςυςκευαςίασ του, εφαρμόηεται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον ν.4036/2012 ςτον
υπεφκυνο για τθν παράβαςθ.
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Γ. Ροια καλλιζργεια δθλώνεται ωσ κφρια καλλιζργεια
Ωσ κφρια καλλιζργεια δθλϊνεται θ καλλιζργεια ςτθν οποία προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί θ
μεγαλφτερθ ποςότθτα του προμθκευόμενου ςκευάςματοσ.

Δ. Τι ευκφνθ ζχει ο υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ αν ο επαγγελματίασ χριςτθσ μετά τθν
πώλθςθ χάςει τθν εκτφπωςθ τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ;
Η ψθφιακι υπθρεςία καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων διακζτει
ςτοιχεία αν ζγινε θ καταγραφι. Η περίπτωςθ απϊλειασ τθσ εκτφπωςθσ από τον επαγγελματία
χριςτθ δεν μπορεί από μόνθ τθσ να ςτοιχειοκετιςει παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ.

Ε. Τι ευκφνθ ζχει ο υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ εάν ο αγοραςτισ του γεωργικοφ
φαρμάκου δεν δθλώςει ακριβι ςτοιχεία (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ)
Δεν υφίςταται καμία υποχρζωςθ επιβεβαίωςθσ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων του
επαγγελματία χριςτθ από τον υπεφκυνο του καταςτιματοσ. Τα ςτοιχεία που ειςάγονται ςτθν
θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, εφόςον
εκδίδεται τιμολόγιο πϊλθςθσ, πρζπει να ςυμπίπτουν με τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο
τιμολόγιο.

ΣΤ. Συμπλιρωςθ κελιών μόνον από επιλογζσ λίςτασ
Η καταχϊρθςθ γίνεται πάντα επιλζγοντασ από τισ λίςτεσ, όπου υπάρχουν. Αν δεν είναι
δυνατόν να βρεκεί το ςτοιχείο που πρζπει να καταγραφεί, δεν πρζπει να ςυμπλθρϊνεται
πλθκτρολογϊντασ, αλλά να ενθμερϊνεται ςτο e-mail info@minagric.gr με τθν ζνδειξθ για τθ
Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ (ψθφιακι υπθρεςία θλεκτρονικισ καταγραφισ λιανικισ πϊλθςθσ
γεωργικϊν φαρμάκων).

Ζ. Πταν εμφανίηεται το μινυμα : «ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ
ΤΗ ΔΑΟΚ», κα πρζπει :
α) Nα ελζγχεται θ λίςτα με τουσ νομοφσ που ζχει ενθμερωκεί το Μθτρϊο , αλλιϊσ θ απάντθςθ
είναι ότι δεν ζχει ςτείλει θ αρμόδια αρχι (ΔΑΟΚ τθσ ΡΕ) το αρχείο και να πρζπει να
ενθμερϊνεται ςχετικά θ ΔΑΟΚ τθσ ΡΕ.
β) Να ελζγχεται εάν θ εγγραφι ςτθ ψθφιακι υπθρεςία ζχει γίνει με το ΑΦΜ του υπεφκυνου
επιςτιμονα ι το ΑΦΜ τθσ ζδρασ του καταςτιματοσ.
i) Αν θ καταχϊρθςθ ζχει γίνει με το ΑΦΜ τθσ ζδρασ του καταςτιματοσ, κα πρζπει να
ςυνδεκοφν ςτθν ψθφιακι (με το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ που ζχει
χορθγθκεί). Στθν περίπτωςθ αυτι επιλζγεται «ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΗΣΤΗ» (με τα
μπλε γράμματα) και αλλάηεται το ΑΦΜ με το ΑΦΜ του υπεφκυνου επιςτιμονα .
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ii) Αν θ εγγραφι ζχει γίνει με το ΑΦΜ του υπεφκυνου επιςτιμονα, πικανόν να είναι
καταχωρθμζνο λάκοσ ςτο Μθτρϊο, οπότε ο ζλεγχοσ γίνεται από τθ Διεφκυνςθ
Ρλθροφορικισ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνει ςτο e-mail
info@minagric.gr με τθν ζνδειξθ για τθ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ (ψθφιακι υπθρεςία
θλεκτρονικισ καταγραφισ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων)

ΡΟΚΟΚ ΕΚΝΑΚ ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΟΚ ΝΑ ΕΚΣΑΓΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΤΗΣ ΛΚΑΝΚΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ;
Η ειςαγωγι των ςτοιχείων λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων γίνεται αποκλειςτικά και με
ευκφνθ των υπεφκυνων επιςτθμόνων των καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων.
Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν για τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
εφαρμογισ. Η φπαρξθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και θ ςφνδεςι του με το διαδίκτυο (internet)
είναι απαραίτθτθ ςφμφωνα με το π.δ. 159/2013 (ΦΕΚ Αϋ251) και είναι εξαιρετικά χριςιμθ για τθ
λειτουργία του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Ρζραν από τθν θλεκτρονικι
καταγραφι, με απλά e-mail μπορεί κάκε κατάςτθμα να ενθμερϊνεται άμεςα και υπεφκυνα για τα
κζματα που αφοροφν τθν εργαςία του από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αν ζχουν ζγκριςθ τα
προϊόντα που πουλά, γεωργικζσ προειδοποιιςεισ κλπ.

ΣΥΜΡΚΤΟΥΝ ΟΚ ΕΝΝΟΚΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΑΣ ΑΓΟΤΗΣ ΚΑΚ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΑΣ ΧΗΣΤΗΣ ΓΕΩΓΚΚΩΝ
ΦΑΜΑΚΩΝ;
Πχι δεν ςυμπίπτουν οι ζννοιεσ επαγγελματίασ χριςτθσ και επαγγελματίασ αγρότθσ. Ο οριςμόσ του
επαγγελματία χριςτθ γεωργικϊν φαρμάκων δίδεται ςτο άρκρο 17, περίπτωςθ 1 του ν.4036/2012
(Αϋ8), που αντιςτοιχεί με το άρκρο 3 τθσ οδθγίασ 2009/128/ΕΚ. Εκεί αναφζρεται: «επαγγελματίασ
χριςτθσ», κάκε πρόςωπο που χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά τθν επαγγελματικι του
δραςτθριότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των χειριςτϊν, των τεχνικϊν, των εργοδοτϊν και των
αυτοαπαςχολοφμενων, τόςο ςτο γεωργικό τομζα όςο και ςε άλλουσ τομείσ. Υπό τθν ζννοια αυτι
επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι:
Α. Κατ’ επάγγελμα αγρότεσ που χρθςιμοποιοφν γεωργικά φάρμακα ςτθν εκμετάλλευςι
τουσ.
Β. Πχι κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ που όμωσ χρθςιμοποιοφν γεωργικά φάρμακα κακϊσ
παράγουν φυτικά προϊόντα τα οποία διακζτουν προσ πϊλθςθ (επαγγελματικι
δραςτθριότθτα).
Γ. Πςοι αςχολοφνται με ςυντιρθςθ κιπων, γθπζδων κλπ., ωσ επαγγελματικι
δραςτθριότθτα (κθπουροί κλπ).
Δ. Οι υπεφκυνοι φυτωρίων που προμθκεφονται γεωργικά φάρμακα για τθν επαγγελματικι
τουσ δραςτθριότθτα.
Ε. Πςοι αςχολοφνται με τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων («ψεκαςτζσ»).

Ηλεκτρονικι Καταγραφι Λιανικισ Ρϊλθςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων

Σελίδα 8

ΣΤ. Κάκε άλλοσ ο οποίοσ ςτα πλαίςια τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ
χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα.
ΡΟΣΟΧΗ: Το ςφνολο των ρυκμίςεων εφαρμόηεται μόνον για τα γεωργικά φάρμακα που είναι
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα.

Τζλοσ, υπενκυμίηουμε ότι ςφμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), θ
πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ μετά τισ 26 Νοεμβρίου
2015 κα περιοριςτεί ςτα πρόςωπα που κα διακζτουν το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ
χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.

ΡΩΛΗΣΗ ΓΕΩΓΚΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΕΣ ΧΗΣΤΕΣ
Σφμφωνα με το άρκρο 36, παράγραφοσ 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) : «το κατάςτημα λιανικήσ
πώληςησ καταγράφει ςε ειδικό ζντυπο πώληςησ ηλεκτρονικά για κάθε επαγγελματία χρήςτη» και
εν ςυνεχεία ςτθν παράγραφο 10 του ιδίου άρκρου προβλζπεται ότι «ςτο Υπουργείο Αγροτικήσ
Ανάπτυξησ και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή ςτην οποία καταχωροφνται τα
Ειδικά Έντυπα Πώληςησ. Η καταχώριςη γίνεται ηλεκτρονικά από τα καταςτήματα λιανικήσ
πώληςησ γεωργικών φαρμάκων».
Από τα ανωτζρω είναι ςαφζσ ότι δεν απαιτείται καταχϊρθςθ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι
καταγραφισ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων πωλιςεων ςε μθ επαγγελματίεσ χριςτεσ.
Αυτό όμωσ επιτρζπεται να γίνει μόνον για γεωργικά φάρμακα που μποροφν να πουλθκοφν ςε μθ

όςα δεν αναγράφουν επί τθσ ετικζτασ τουσ ότι
διατίκενται αποκλειςτικά και μόνον ςε επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικών
φαρμάκων. Συνεπϊσ, κα πρζπει να ελζγχεται θ ετικζτα του κάκε φαρμάκου, αν μπορεί να δοκεί ςε μθ
επαγγελματίεσ χριςτεσ, δθλαδι ςε

επαγγελματίεσ χριςτεσ. Άλλωσ, δεν επιτρζπεται θ πϊλθςι του ςε μθ επαγγελματίεσ χριςτεσ και

απαιτείται θ καταγραφι τθσ λιανικισ πϊλθςθσ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ λιανικισ
πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.

ΡΩΛΗΣΗ ΓΕΩΓΚΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΟΔΕΚΞΕΚΣ ΛΚΑΝΚΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ
Η λιανικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων με αποδείξεισ λιανικισ πϊλθςθσ δεν αίρει τθν
υποχρζωςθ καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι καταγραφισ λιανικισ
πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.

ΡΟΣΩΚΝΗ Θ ΜΟΝΚΜΗ ΑΔΥΝΑΜΚΑ ΛΕΚΤΟΥΓΚΑΣ Θ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ ςφνδεςθσ ςτθν θλεκτρονικι καταγραφι, θ λιανικι
πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων καταγράφεται ςε ζγγραφο ζντυπο που εμπεριζχει τα ςτοιχεία
Ηλεκτρονικι Καταγραφι Λιανικισ Ρϊλθςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων
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τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ, το οποίο υπογράφεται από τον αγοραςτι του γεωργικοφ
φαρμάκου. Στθν περίπτωςθ αυτι τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα καταγράφονται θλεκτρονικά αμζςωσ
μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ ςφνδεςθσ με τθν θλεκτρονικι εφαρμογι.
Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι θ προςωρινι διακοπι παροχισ ρεφματοσ, θ προςωρινι διακοπι
ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο κ.α.
Σε περιπτϊςεισ αποδεδειγμζνθσ μόνιμθσ αδυναμίασ ςφνδεςθσ με τθν θλεκτρονικι ενθμερϊνεται θ
αρμόδια Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Κτθνιατρικισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36, παράγραφοσ 5 του ν.4036/2012 (Αϋ8). Το κατάςτθμα
λιανικισ πϊλθςθσ καταγράφει ςε ειδικό ζντυπο πϊλθςθσ θλεκτρονικά για κάκε επαγγελματία
χριςτθ τα ακόλουκα:
α) Το ονοματεπϊνυμο και ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία
χριςτθ.
β) Η τοποκεςία/περιοχι αγροτεμαχίου.
γ) Ο κωδικόσ αγροτεμαχίου (εφόςον υπάρχει).
δ) Το χορθγοφμενο ςκεφαςμα.
ε) Η ποςότθτα του χορθγοφμενου ςκευάςματοσ.
ςτ) Η καλλιζργεια ι τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορθγείται το ςκεφαςμα.
η) Το αίτιο, για το οποίο χορθγείται το ςκεφαςμα.
θ) Τον αρικμό τιμολογίου/απόδειξθσ.
κ) Τον ειδικό κωδικό του καταςτιματοσ που εκδίδεται από τθ ΣΕΑ.
ΡΟΣΟΧΗ: Επιςυνάπτεται υπόδειγμα του εντφπου που πρζπει να ςυμπλθρώνεται.
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ΕΛΕΓΧΟΚ ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΩΝ ΚΑΤΑΓΑΦΩΝ
Η Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, ωσ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι για τα γεωργικά φάρμακα κα κακορίςει τθ διαδικαςία
ελζγχου των καταγραφϊν ςτθν εφαρμογι θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ των
γεωργικϊν φαρμάκων.
Τονίηεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 45, παράγραφοσ 8 του ν.4036/2012 : «Σε όποιον διαθζτει
γεωργικά φάρμακα ςτον επαγγελματία χρήςτη χωρίσ την καταγραφή τησ ςυναλλαγήσ ςτο
προβλεπόμενο ειδικό ζντυπο, ςφμφωνα με το άρθρο 36, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000)
ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρώ».
Σε περίπτωςθ υποτροπισ, τα όρια των προςτίμων διπλαςιάηονται και το επιβαλλόμενο πρόςτιμο
δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάςιο του προθγοφμενου επιβλθκζντοσ. Ωσ υποτροπι
ορίηεται θ επανάλθψθ παράβαςθσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν.
Σε κάκε περίπτωςθ ανίχνευςθσ μθ επιτρεπτϊν υπολειμμάτων μετά από εργαςτθριακι ανάλυςθ ςε
φυτικά προϊόντα κα αναηθτοφνται και τα αντίςτοιχα ζντυπα τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ
λιανικισ πϊλθςθσ του γεωργικοφ φαρμάκου που ανιχνεφτθκε και κα ελζγχονται.

ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ ΚΑΤΑΓΑΦΗ – ΣΥΝΤΑΓΟΓΑΦΗΣΗ ΓΕΩΓΚΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ
Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ των γεωργικϊν
φαρμάκων δεν αποτελεί ςφςτθμα ςυνταγογράφθςθσ, κακϊσ καταγράφεται θ λιανικι πϊλθςθ που
διενεργείται με πρωτοβουλία του αγοραςτι και όχι μετά τθ χοριγθςθ ςχετικισ ςυνταγισ από
ειδικοφσ επιςτιμονεσ. Αποτελεί όμωσ ζνα πρϊτο ςθμαντικό βιμα για τθν υλοποίθςθ τθσ
ςυνταγογράφθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων.

ΡΟΥ ΝΑ ΑΡΕΥΙΥΝΩ ΕΩΤΗΜΑΤΑ
Ερωτιματα που αφοροφν τθν θλεκτρονικι καταγραφι μποροφν να απευκφνονται:
Α. Σχετικά με τθλεφωνικι υποςτιριξθ ςτθ χριςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν καλζςτε το 1540 ι
αποςτείλετε μινυμα με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο e-mail: info@minagric.gr.
Β. Σχετικά με τθ νομοκεςία που αφορά τθν θλεκτρονικι καταγραφι ςτο e-mail:
syg032@minagric.gr ι ςτο τθλζφωνο 210-928.72.38 ι εγγράφωσ ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ
Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Λεωφ. Συγγροφ
150, 176 71 Καλλικζα ι με τθλεομοιότυπο (fax) ςτο 210-92.12.090.
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Νόμοσ 4036/2012 (Α΄8)
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΩΝ
Το έντυπο ςυμπληρώνεται με ευθύνη του χρήςτη και επέχει θέςη Υπεύθυνησ Δήλωςησ
Κωδικόσ καταςτήματοσ:

Φρήςτησ:

ΑΥΜ επαγγελματία χρήςτη Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Αρ. ΑπόδειξησΣιμολόγιο

Ημερομηνία
παραςτατικού

Περιοχή αγροτεμαχίου
Περιφερειακή
Ενότητα

Φορηγούμενο
ςκεύαςμα

Δήμοσ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: (1)

(1)υμπληρώνεται

από τον επαγγελματία χρήςτη

Ποςότητα

Περιεχόμενο
ςυςκευαςίασ

Μονάδα
μέτρηςησ

υνολική
ποςότητα

Κύρια
καλλιέργεια

Κύριο αίτιο
χορήγηςησ

Ημερομηνία
χρήςησ(1)

Ερωτήςεισ και απαντήςεισ ςε θέματα ηλεκτρονικήσ καταγραφήσ τησ λιανικήσ πώληςησ των γεωργικών φαρμάκων

ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΥ ΑΡΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΟΚ ΑΜΟΔΚΕΣ ΑΧΕΣ
(ζχει ιδθ αποςταλεί ςε μορφι Windows Excel ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ)
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

*ΡΕΚΦΕΕΚΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΕΡΚΧΕΚΗΣΗΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΚΑ
ΕΝΑΞΗΣ
ΛΕΚΤΟΥΓΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΟΥ

ΤΑΧΥΔΟΜΚΚΟΣ
ΚΩΔΚΚΑΣ

ΦΑΞ

Σελίδα 13

