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5. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών
φαρμάκων (μέσω των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.)
6. Χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2310), σχετικά με τη συνταγή
χρήσης γεωργικών φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄2724), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 8670/83089/1-82017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Τα με αριθ. πρωτ. 9882/94945/12-9-2017 και 10615/102631/2-10-2017 έγγραφά μας.
Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 9882/94945/12-9-2017 και 10615/102631/2-10-2017 εγγράφων μας, σας
επισυνάπτουμε Παράρτημα με επιπλέον ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών
φαρμάκων, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(συνέχεια του Παραρτήματος των με αριθ. πρωτ. 9882/94945/12-9-2017 και 10615/102631/2-10-2017
εγγράφων της υπηρεσίας μας)
Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων
36.Υπάρχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία επιτρέπουν πχ μέχρι 2 ψεκασμούς. Όμως με τους 2
ψεκασμούς δεν καταπολεμείται η ασθένεια και χρειάζονται επιπλέον ψεκασμοί πχ 6 ψεκασμοί γιατί αλλιώς
θα έχει πρόβλημα η καλλιέργεια. Τι θα γίνει ; Θα κοπεί και άλλη συνταγή; Θα το καταλάβει το σύστημα και
θα μας το απαγορεύει; Θα πάρει πρόστιμο ο συνταγογράφος; Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες
δραστικές για την καταπολέμηση κάποιων ασθενειών και από την εμπειρία γνωρίζουν ότι πχ μόνο 2
ψεκασμοί δεν φτάνουν.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες της ετικέτας του κάθε φυτοπροστατευτικού
προϊόντος. Ο συνταγογράφος έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις προηγούμενες συνταγές που έχουν δοθεί σε
συγκεκριμένο παραγωγό. Ο συνταγογράφος είναι υπεύθυνος εάν συνέστησε περισσότερες εφαρμογές από τις
προβλεπόμενες στην ετικέτα ή δεν έλεγξε το ιστορικό για να διαπιστώσει ότι ήδη στη συγκεκριμένη
καλλιέργεια είχε γίνει το μέγιστο του προβλεπόμενου αριθμού εφαρμογών, όπου και όπως αυτό υφίσταται. Ο
επαγγελματίας χρήστης φέρει ευθύνη εάν παρά τη συνταγή ή χωρίς συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων
πραγματοποίησε μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών από τον προβλεπόμενο στην ετικέτα.
37. Στην παραπάνω περίπτωση αν ο γεωπόνος ακολουθήσει τις οδηγίες του Υπουργείου, και αρνηθεί να
κόψει άλλη συνταγή και διώξει τον πελάτη, μήπως με τον τρόπο αυτό οδηγήσουμε τους αγρότες να
καταφύγουν σε παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα προκειμένου να διασφαλίσουν την καλλιέργειά
τους;
Οι οδηγίες των σκευασμάτων έχουν συνταχθεί μετά από πειράματα χρόνων, συνυπολογίζοντας τις αρνητικές
επιδράσεις του κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου θα
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να εφαρμόζονται οι οδηγίες της ετικέτας. Οι παραγωγοί πρέπει να συμβουλεύονται τους
γεωπόνους για να βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων της καλλιέργειάς του.
Σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι χρήση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
38. Αν έρθει ένας αγρότης με συνταγή που έχει πάρει από άλλο μαγαζί ή από ένα συνεταιρισμό, και δεν έχω
την δραστική της συγκεκριμένης εταιρίας, μπορώ να δώσω την ίδια δραστική μιας άλλης εταιρίας;
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 9497/104760/20-8-2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 2
παρ. 1 «Επιστήμονας που πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
4036/2012, εκδίδει τη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου με τη δραστική ουσία αυτού και ενδεικτικά με το
προτεινόμενο σκεύασμα που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική ουσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. H
συνταγή ισχύει για οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα της ίδιας δραστικής ουσίας, περιεκτικότητας και μορφής, με
την προϋπόθεση ότι δε φέρει πιο επιβαρυντικό σύμβολο κινδύνου (εικονόγραμμα) και ότι η χρήση για την
οποία προορίζεται περιλαμβάνεται στην έγκρισή του.»
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Στη
σελίδα
μας
είναι
εδώ
:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/530-syntagh-geo-farmaka
39. Γράφουμε στην συνταγή σε στρέμματα ή σε εκτάρια;
Σε στρέμματα.
40. Λένε ότι τώρα είναι πιλοτικό πρόγραμμα η συνταγογράφηση. Τι θα ισχύει δηλαδή από 1.1.2018; Τώρα
μπαίνουν ποινές;
Η συνταγογράφηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από 18-9-2017. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 9851/94246/11-9-2017
έγγραφο της υπηρεσίας μας: «Μέχρι 31-12-2017 οι έλεγχοι της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
είναι εκ των πραγμάτων πιλοτικοί και τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι παρατηρήσεις των
ελεγκτικών αρχών, λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των ελέγχων (ανάλυσης
επικινδυνότητας) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα του έτους
2018.»
41. Αν πάρει κάποιος ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν 5 λίτρων γιατί είναι φθηνότερο από μια μικρότερη
συσκευασία, και θέλει να χρησιμοποιήσει τα 2,5 λίτρα, μπορώ να το πουλήσω; Θα γράψω ότι θα ψεκάσει
τα 2,5 λίτρα; Που θα το γράψω αυτό; Επιτρέπεται να κρατούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα για μια άλλη
χρήση του χρόνου;
Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέρεται για μια συγκεκριμένη έκταση και συνεπώς ποσότητα
σκευάσματος. Δεν επιτρέπεται να χορηγείται παραπάνω ποσότητα σκευάσματος από την απαιτούμενη για την
αντιμετώπιση ενός προβλήματος φυτοπροστασίας.
42. Αν ένας αγρότης δηλώσει ότι έχει 20 στρέμματα και αυτός έχει 18, και φυσικά ο γεωπόνος δεν μπορεί να
το ελέγξει, υπάρχει τρόπος να το ελέγξει κάποιος;
Ο συνταγογράφος δεν μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των δηλώσεων του παραγωγού. Όταν γίνει έλεγχος στον
παραγωγό, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των πραγματικών στρεμμάτων του
παραγωγού.
43. Συνήθως στην αγορά γίνονται προαγορές, δηλαδή έρχονται τον Οκτώβριο και αγοράζουν τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα γιατί πετυχαίνουν καλύτερη τιμή και τα χρησιμοποιούν τον Μάιο.
Γνωρίζοντας ότι πρέπει να προφυλάξει την καλλιέργειά του νωρίτερα από την εμφάνιση της ασθένειας.
Επιτρέπεται ή όχι ; Και αν δεν επιτρέπεται τι συμβουλεύει το Υπουργείο;
Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης
γεωργικού φαρμάκου. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προορίζεται, κατά το δυνατόν, ειδικά για
συγκεκριμένο στόχο φυτοπροστασίας ή ομάδα στόχων και σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας.
Εφόσον λοιπόν υπάρχει συνταγή για την ανάγκη φυτοπροστασίας μετά από την υπεύθυνη γνωμάτευση του
επιστήμονα θα μπορούσε να γίνει, όπως για παράδειγμα για μια προσπαρτική ή προφυτρωτική ζιζανιοκτονία ή
όταν επιστημονικά είναι αναγκαία η προφύλαξη της καλλιέργειας. Προφανώς είναι επιστημονικά
αδικαιολόγητη η προαγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αντιμετώπιση εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων
που ενδεχομένως και να μην εμφανιστούν, όπως το παράδειγμα η προαγορά τον Οκτώβρη για χρήση τον Μάιο.
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Μια τέτοια συνταγή είναι παράνομη καθώς σε καμία περίπτωση δε συνιστά επιστημονική γνωμάτευση, ούτε
μπορεί να θεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι συμβάλει στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
44. Σε ποσοστό 100% οι πελάτες μου είναι ερασιτέχνες και δεν διαθέτουν άδεια χρήσης φαρμάκων, οπότε δεν
μπορώ να τους δώσω συνταγή. Κατά 99% αγοράζουν τα γεωργικά φάρμακα με απόδειξη λιανικής. Πώς θα
μπορέσω εγώ να περάσω τις πωλήσεις μου στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου για την διάθεση
Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όταν για κάθε πώληση το πρόγραμμα ζητάει ΑΦΜ;
Αν οι πελάτες είναι ερασιτέχνες, οφείλετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να τους παρέχεται
σκευάσματα εγκεκριμένα «ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ». Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται κυρώσεις.
Όσοι χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναφέρουν «ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ) για να μπορούν να τα
προμηθευτούν και να εκδίδεται συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου. Αν δεν διαθέτουν το ανωτέρω
πιστοποιητικό θα πρέπει να προμηθεύονται σκευάσματα ερασιτεχνικής χρήσης.
Αν η έκταση για την οποία χρειάζονται κάποιο φυτοπροστατευτικό προϊόν θα είναι υπαίθρια και μικρότερη των
1.000 τ.μ., έτσι αν τους χορηγηθούν μικρές συσκευασίες σκευασμάτων που δεν έχουν εικονόγραμμα σήμανσης
νεκροκεφαλή με χιαστί οστά, δεν χρειάζεται να γίνει συνταγογράφηση.
Από 1-1-2014 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ως εκ τούτου κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος που αναγράφει «ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» πρέπει να
καταγράφεται ηλεκτρονικά στις ψηφιακές υπηρεσίες από 1-1-2014. Για να γίνει η ανωτέρω διαδικασία
χρειάζεται το ΑΦΜ των πελατών και η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων.
45. Δεν είναι εύκολη η αναζήτηση του πελάτη με το ΑΦΜ, γιατί μπορεί να το γράψεις λάθος, ή να το γράψεις
κάπου π.χ. σε ένα τετράδιο και μετά να το ψάξεις, επομένως είναι χάσιμο χρόνου. Επίσης για να επιλεγεί
ένας πελάτης από το μενού, είναι δύσκολο γιατί κάποιος μπορεί να έχει πολλούς πελάτες, οπότε πάλι
καθυστερεί για να το διαλέξει.
Η αναζήτηση του πελάτη με το ΑΦΜ είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, καθώς αποφεύγονται λάθη λόγω
συνωνυμίας.
46. ΕΚΤΑΣΗ / ΚΙΛΑ =Τι εννοεί ; Όταν δίνουμε ένα σκεύασμα που είναι για πχ 5 στρέμματα αλλά ο παραγωγός θα
το κάνει χρήση για 2 στρέμματα. Εμείς τι γράφουμε ; Έχουμε δυο περιπτώσεις : αν γράψουμε 2 στρέμματα ,
πως θα φανεί το υπόλοιπο φάρμακο όταν θα ψεκαστεί, και ποιος θα έχει ευθύνη για αυτόν τον ψεκασμό;
Και στην δεύτερη περίπτωση, εμείς γράφουμε ότι το φάρμακο είναι για 5 στρέμματα –όπως αναφέρεται
στην ετικέτα- και ο παραγωγός θα το χρησιμοποιήσει με δική του ευθύνη σε δύο δόσεις. Τι γίνεται σε αυτήν
την περίπτωση;
Εννοεί την έκταση που πρόκειται να ψεκαστεί ή αν πρόκειται για μετασυλλεκτική χρήση τα κιλά που πρόκειται
να ψεκαστούν.
Αν χορηγηθεί ένα σκεύασμα που φθάνει για χρήση 5 στρ., αλλά χρησιμοποιηθεί σε 2 στρ., αυτό θα φαίνεται
από τη συμπλήρωση της δοσολογίας που συμπληρώνει ο συνταγογράφος, δηλαδή θα φαίνεται πόση ποσότητα
χρησιμοποίησε. Από τη στιγμή που ο συνταγογράφος έχει γράψει σωστή δοσολογία στη συνταγή, την ευθύνη
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για τον ψεκασμό φέρει ο χρήστης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο παραγωγός, ανάλογα με την
περίπτωση.
47. Κατά την διάρκεια που συμπληρώνεις την φόρμα της συνταγής, αν για λίγο σταματήσεις π.χ. για ένα
τηλεφώνημα ή να μιλήσεις με κάποιον, κλείνει το σύστημα. Δεν έχει σχέση με την σύνδεση. Μετά ξανά
καταχώρηση και χάσιμο χρόνου.
Το σύστημα κρατάει ανοιχτή τη σύνδεση για 30 λεπτά, από τη στιγμή που θα μείνει ανενεργή. Οπότε σε
περίπτωση που κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της συνταγής χρειαστεί να σταματήσει η συνταγογράφηση,
μπορεί να γίνει προσωρινή αποθήκευση, ώστε να μην χαθούν τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί.
48. Παρά το γεγονός ότι γράφεις την αιτία π.χ. μυκητοκτόνα, η φόρμα βγάζει όλα τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, δηλαδή και ζιζανιοκτόνα κα Με τον τρόπο αυτό καθυστερεί ο γεωπόνος, και επίσης δεν
προστατεύεται από ενδεχόμενο λάθος.
Από τη σχεδίαση του προγράμματος δεν υπάρχει πρόβλεψη να συνδέεται η αιτία (π.χ. μυκητολογική
ασθένεια) με το σκεύασμα (π.χ. μυκητοκτόνο) που θα συνταγογραφηθεί. Σύνδεση υπάρχει μόνο μεταξύ
δραστικής ουσίας – σκευάσματος – καλλιέργειας. Αν κάποιος χρειάζεται να αναζητήσει για συγκεκριμένο
εχθρό ποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να χορηγήσει, μπορεί να ανατρέξει στο site του Υπουργείου
μας στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://wwww.minagric.gr/syspest/ . Η συνταγογράφηση προβλέπεται να
γίνεται από υπεύθυνους επιστήμονες ακριβώς για να εντοπίζεται το πρόβλημα φυτοπροστασίας και, όταν
απαιτείται, να συνταγογραφείται το κατάλληλο σκεύασμα.
49. Αν πρώτα επιλέξω την εμπορική ονομασία, δεν μου δίνει την δραστική ουσία.
Η συνταγογράφηση γίνεται βάσει της δραστικής ουσίας και όχι βάσει σκευάσματος, γι’ αυτό στο σύστημα αν
επιλεγεί το σκεύασμα δεν εμφανίζεται η δραστική ουσία.
50. Θέμα ευθυνών : Γράφει η ετικέτα 2 ψεκασμούς. Τι γίνεται αν κάνει 2 ψεκασμούς, όμως τα σκουλήκια
παραμένουν, χαλάει η καλλιέργεια και ο παραγωγός στραφεί με δικαστήριο στον γεωπόνο; Είναι
καλυμμένος ο γεωπόνος;
Ο γεωπόνος οφείλει να συνταγογραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, επομένως είναι καλυμμένος σε
κάθε περίπτωση. Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ βάσει των οδηγιών
της ετικέτας. Για να χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά σε κάθε σκεύασμα έχει ελεγχθεί η
αποτελεσματικότητά του, εφόσον φυσικά εφαρμοστεί σωστά από τον επαγγελματία χρήστη. Σε περίπτωση
που ο συνταγογράφος συστήσει χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος κατά παράβαση της ετικέτας του, τότε
είναι υπόλογος έναντι τυχόν ζημιάς του παραγωγού και οφείλει να τον αποζημιώσει ειδικά στην περίπτωση
που ο παραγωγός στραφεί νομικά εναντίον του.
51.Στην περίπτωση του «ψεκαστή» που εφαρμόζει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που προμηθεύονται άλλα
πρόσωπα, ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
Ο ψεκαστής ως «χρήστης» θα κάνει ‘Δημιουργία λογαριασμού’ στις Ψηφιακές Υπηρεσίες και θα πάρει
κωδικούς. Με τους κωδικούς που θα λάβει με email, θα συνδεθεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες και θα επιλέξει
«Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» . Εκεί θα καταχωρήσει τα ΑΦΜ των μη πιστοποιημένων
παραγωγών για τα οποία θα αναλάβει τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν

C:\Users\lefki\Desktop\FAQPrescription_051017.doc

Σελίδα 5|6

διαθέτει εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί με δική του ευθύνη να ζητήσει την αρωγή
συγγενικού προσώπου ή τρίτου ατόμου που έχει εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
52. Όταν κάνω μια πώληση σε επαγγελματία παραγωγό και το φάρμακο δεν φέρει σήμανση με νεκροκεφαλή
και οστά χιαστί, είμαι καλυμμένος με ηλεκτρονική καταγραφή κατά την έκδοση του τιμολογίου,
ανεξαρτήτως της έκτασης που θα ψεκαστεί ή είναι υποχρεωτικό σε μια καλλιέργεια πολλών στρεμάτων να
εκδοθεί συνταγή; Επιπλέον θα ήθελα να ρωτήσω εαν πρέπει να κρατάω στο κατάστημα τυπωμένο αρχείο
με συνταγές ή καταγραφες
Κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που αναγράφει ότι προορίζεται για επαγγελματική χρήση πρέπει να
συνταγογραφείται, ΕΚΤΟΣ από τις μικρές συσκευασίες που δεν έχουν σήμανση επικινδυνότητας νεκροκεφαλή
με χιαστί οστά και προορίζονται για υπαίθρια έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος, όπου δεν είναι
υποχρεωτικό να συνταγογραφούνται.
Ηλεκτρονική καταγραφή είναι απαραίτητη σε ΟΛΑ τα σκευάσματα που αναγράφουν ότι προορίζονται για
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Για να προμηθευτεί κάποιος φυτοφάρμακα των ανωτέρω περιπτώσεων πρέπει να
κατέχει πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ). ΔΕΝ απαιτείται πιστοποιητικό
ΟΧΓΦ, συνταγογράφηση και ηλεκτρονική καταγραφή μόνο στα εραστιτεχνικής χρήσης σκευάσματα και στα
βιοκτόνα. Δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αρχείου με εκτυπώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.minagric.gr – ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ – ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠ – ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
53. Παρακαλούμε να μας κάνετε γνωστό εάν μπορεί να εγγραφεί ως συνταγογράφος, Δασολόγος υπεύθυνος
καταστήματος εμπορίας. Το κατάστημα λειτουργεί κανονικά από το έτος 1997 με επιστημονικό
υπεύθυνο αυτόν.
Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως προστέθηκε με το άρθρο 18,
παρ. 10 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α' 164) «Για όσους κατέχουν άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.δ. 220/1973 (Α΄272) και του π.δ. 353/1974 (Α΄138), οι διατάξεις της παρ. 32 του άρθρου
20 του ν. 3399/2005 (Α΄255) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα ίδια
φυσικά πρόσωπα δικαιούνται να εκδίδουν συνταγές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 35, μέχρι
τη συνταξιοδότησή τους».
54. Τα στρέμματα είναι κατά δήλωση του παραγωγού;
Ναι, προς το παρόν που δεν υπάρχει σύνδεση με μητρώα αλλά φυσικά σε έλεγχο του παραγωγού θα πρέπει
να υπάρχει συνταγή χρήσης για τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν στις εκτάσεις που αυτά
χρησιμοποιήθηκαν.
55. Τι σημαίνει ότι η συνταγή έχει διάρκεια ενός μήνα; Αν για κάποιο λόγο δεν ψεκάσει, τα φάρμακα που πήρε
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε διάστημα πέραν του ενός μήνα από την έκδοση της συνταγής;
Τα γεωργικά φάρμακα ναι, εφόσον πραγματοποίησε την πώληση. Μετά από 1 μήνα δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη συνταγή για να γίνει πώληση (όχι χρήση).
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