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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του ν.4036/2012
(ΦΕΚ Α΄8) και θεσπίστηκε η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
Η

συνταγή

χρήσης

εφαρμόζεται

μόνον

στα

γεωργικά

φάρμακα

που

είναι

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και μάλιστα μόνον στα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. Δεν απαιτείται στα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, ούτε στα βιοκτόνα.
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. Στη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προβλέπεται η δοσολογία και διευθετείται ο
χρόνος επέμβασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την
ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητες για
καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο. Με τη συνταγή χρήσης επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι:
1) Μεταρρύθμιση του τρόπου διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά.
Συγκεκριμένα με την εφαρμογή της συνταγογράφησης παύει να υφίσταται η δυνατότητα επιλογής
του γεωργικού φαρμάκου από τον αγοραστή του. Η επιλογή του γεωργικού φαρμάκου
(φυτοπροστατευτικού προϊόντος) γίνεται από τον συντάκτη της συνταγής χρήσης του γεωργικού
φαρμάκου, όσον αφορά τη δραστική ουσία και από τον υπεύθυνο καταστήματος λιανικής πώλησης
γεωργικών φαρμάκων, όσον αφορά το σκεύασμα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει
τη συγκεκριμένη δραστική ουσία (μεταξύ των σκευασμάτων που περιέχουν την ίδια δραστική
ουσία).
2) Επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και
των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον
και προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
3) Ελάχιστη επιβάρυνση στη λειτουργία της αγοράς γεωργικών φαρμάκων. Οι ρυθμίσεις που
προτείνονται αποσκοπούν να μην προκαλέσουν μη απαραίτητο φόρτο εργασίας σε επαγγελματίες
χρήστες γεωργικών φαρμάκων και υπεύθυνους επιστήμονες που ασχολούνται με την εμπορία
γεωργικών φαρμάκων.
4) Βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου της διάθεσης στην αγορά και χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων.
Με τη με αριθ. πρωτ. με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2310) περί συνταγής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων Υπουργική Απόφαση ρυθμίστηκαν όλα τα θέματα σχετικά με τη συνταγογράφηση
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω Απόφασης, στο Υπουργείο
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση της
συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με τίτλο «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων».
Η ψηφιακή υπηρεσία «Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων» τίθεται σε λειτουργία και
είναι διαθέσιμη για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο συνταγογράφο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ψηφιακή υπηρεσία της συνταγογράφησης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται αυτόματα
από τα στοιχεία της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
2. Παρέχεται ο κωδικός της κάθε συνταγής και σε γραμμωτό κώδικα (barcode) με σκοπό την απλοποίηση
του συστήματος.
3. Σε κάθε έντυπο συνταγής μπορούν να καταγράφονται περισσότερες από μία καλλιέργειες καθώς και
περισσότεροι από ένας καταπολεμούμενοι στόχοι. Κάθε γραμμή της συνταγής αναφέρεται σε
συγκεκριμένη χρήση του γεωργικού φαρμάκου.
4. Ο χρόνος έκδοσης της συνταγής είναι προγενέστερος του χρόνου πώλησης των γεωργικών φαρμάκων
και συνιστάται να είναι πολύ προγενέστερος του χρόνου πώλησης των γεωργικών
φαρμάκων, καθώς με τον τρόπο αυτό απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία και διασφαλίζεται ότι
το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται:
α) στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου καθώς και β) στις διατάξεις του Παραρτήματος Δ΄ του
ν.4036/2012 (Α΄8) και της με αριθ. 8197/90920/ 22-7-2013 κοινής Υπουργικής απόφασης (Αρχές
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας).
5. Με την επιλογή: «Αποθήκευση – άμεση πώληση» μπορεί να γίνεται η συνταγογράφηση από
υπεύθυνο επιστήμονα καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και η άμεση πώληση με
αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής
της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τα πεδία συμπλήρωσης της συνταγής χρήσης κάθε γεωργικού φαρμάκου είναι σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ (Β΄2310), όπως ισχύει και
παρέχεται η δυνατότητα στον επιστήμονα συνταγογράφο να παράσχει επιπλέον οδηγίες σχετικά με
τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων,
ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το
χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την
εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.
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7. Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση
συνταγής.
8.

Οι

περιπτώσεις

όπου

δεν

είναι

υποχρεωτική

η

συνταγή

χρήσης

γεωργικού

φαρμάκου

(φυτοπροστατευτικού προϊόντος επαγγελματικής χρήσης) αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία
(άρθρο 35 του ν.4036/2012 και στη με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ
(Β΄2310), όπως ισχύει). Ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης. Η
πώληση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις περιπτώσεις αυτές, χωρίς συνταγή χρήσης
γεωργικών φαρμάκων είναι ευθύνη του καταστήματος πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο επιστήμονας συνταγογράφος , ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ
της ΠΕ) στην οποία αιτήθηκε την εγγραφή του στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων,
εκδίδει συνταγή γεωργικών φαρμάκων σε έναν επαγγελματία χρήστη. με ένα προτεινόμενο σκεύασμα που
περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική ουσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η έκδοση της συνταγής
χρήσης γεωργικού φαρμάκου γίνεται μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου
επαγγελματία χρήστη του γεωργικού φαρμάκου, ο οποίος προσκομίζει στον συνταγογράφο τα απαραίτητα
στοιχεία και πληροφορίες. Ο επιστήμονας συνταγογράφος δύναται να συνταγογραφεί σε όλη την
επικράτεια ανεξάρτητα από την περιοχή επίβλεψης της (ΔΑΟΚ της ΠΕ) από την οποία έχει εγκριθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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.
Στην συνταγή , καταγράφονται περισσότερες από μία καλλιέργειες ή περισσότερα από ένα
σκευάσματα. Ο επαγγελματίας χρήστης με τον αριθμό της συνταγής πραγματοποιεί την αγορά γεωργικών
φαρμάκων σε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων της επιλογής του.

Εάν ο επιστήμονας συνταγογράφος είναι και Υπεύθυνος Επιστήμονας καταστήματος
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, με την επιλογή: «Αποθήκευση – άμεση πώληση» μπορεί να
γίνει αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής
της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, για χρονικό
διάστημα που προσδιορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής που αναγράφεται στην ετικέτα του γεωργικού
φαρμάκου ή των γεωργικών φαρμάκων που αναφέρονται στη συνταγή ή από την ανάγκη φυτοπροστασίας
για την οποία αυτή εκδίδεται.
Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να διατηρούν τις συνταγές χρήσης
γεωργικών φαρμάκων που τους χορηγούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία
έκδοσής τους και να τις επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφόσον ζητηθούν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Ο συνταγογράφος εισέρχεται στην παρακάτω ιστοσελίδα του υπουργείου , δίνοντας το link:
http://e-services.minagric.gr/

Εικόνα 1
Στην παραπάνω οθόνη (Εικόνα 1), στο πλαίσιο «Σύνδεση χρήστη», ο συνταγογράφος
συμπληρώνει το Όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί
αυτόματα από το σύστημα, και στην Επιλογή Υπηρεσίας επιλέγει «Συνταγογράφηση Γεωργικών
Φαρμάκων».

Με την είσοδο στην ψηφιακή υπηρεσία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.(Εικόνα 2)
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Εικόνα 2

Για να κάνετε αναζήτηση συνταγής χρησιμοποιείστε τα πεδία που βρίσκονται στο πλαίσιο
‘Αναζήτηση Συνταγών’. Μπορείτε να αναζητήσετε βάσει Αρ. Συνταγής, ΑΦΜ Πελάτη, Επώνυμο Πελάτη και
Ημερομηνία Από - Έως. Εάν δεν θυμόσαστε ακριβώς την περιγραφή των παραπάνω πεδίων, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το σύμβολο “%”. Π.χ. Επώνυμο: ιωαννου%. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
κεφαλαίους ή μικρούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την Αναζήτηση και να
εμφανιστούν όλες οι συνταγές πατήστε το κουμπί «Καθαρισμός».
Πληκτρολογώντας το ΑΦΜ πελάτη και πατώντας το κουμπί «Εκτύπωση Ορθολογικής Χρήσης»
εμφανίζεται εκτύπωση με τις συνταγές που έχουν χορηγηθεί και τις πωλήσεις για τον συγκεκριμένο
αγοραστή, , με σκοπό να αξιολογείται η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4036/2012 (Α΄8) και της με αριθ. 8197/90920/ 22-7-2013 κοινής Υπουργικής απόφασης
ΦΕΚ (Β΄1883). Υπόδειγμα της εκτύπωσης εμφανίζεται παρακάτω.
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Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται όλες οι συνταγές . Πατώντας το πλήκτρο

ο χρήστης

μπορεί να επιλέξει την Επεξεργασία Στοιχείων της συνταγής και την Εκτύπωση της Συνταγής. Μπορεί να
κάνει Επεξεργασία Στοιχείων συνταγής μόνο όταν έχει γίνει προσωρινή αποθήκευση της
συνταγής. Για συνταγές που έχουν οριστικοποιηθεί, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
περαιτέρω τροποποίηση. Οι οριστικοποιημένες συνταγές εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να πατάτε το πλήκτρο
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ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Για την έκδοση νέας συνταγής ο χρήστης επιλέγει
οθόνη.(Εικόνα 3).

όπου εμφανίζεται παρακάτω

Εικόνα 3
Ο χρήστης στο πλαίσιο «Στοιχεία Πελάτη» καταχωρεί τον Πελάτη και την Ημερομηνία Συνταγής.
Από προεπιλογή εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία η οποία μπορεί να αλλάξει. Στο πεδίο Πελάτης μπορεί
να πληκτρολογήσει το ΑΦΜ του πελάτη ή να πατήσει το κουμπί

και να επιλέξει πελάτη από τη λίστα

που θα εμφανιστεί. Εάν ο πελάτης δεν είναι καταχωρημένος πατώντας το κουμπί
στο
πλαίσιο «Ενέργειες» , εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου καταχωρεί το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του
πελάτη και επιλέγει

. Η εγκυρότητα του ΑΦΜ που εισάγεται ελέγχεται από το σύστημα.
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Στη συνέχεια με το κουμπί
των αναλυτικών στοιχείων της συνταγής (Εικόνα 4)

εμφανίζεται η οθόνη για την καταχώρηση

Εικόνα 4
Ο χρήστης καταχωρεί τιμές στα πεδία που αφορούν μία καλλιέργεια και είναι:
Περιφερειακή ενότητα * (επιλογή από λίστα)
Δήμος * (επιλογή από λίστα)
Έκταση/κιλά
Καλλιέργεια * (επιλογή από λίστα)
Αιτία * (επιλογή από λίστα)
Δραστική Ουσία * (επιλογή από λίστα)
Σκεύασμα * (επιλογή από λίστα)
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Ποσότητα *
Περιεχόμενο Συσκευασίας * (δέχεται δεκαδικά ψηφία)
Μονάδα Μέτρησης * (επιλογή από λίστα)
Τελική Ποσότητα  συμπληρώνεται αυτόματα
Στα πεδία όπου υπάρχει λίστα , οι εμφανιζόμενες τιμές της αναπτυσσόμενης λίστας περιορίζονται
βάσει των γραμμάτων που πληκτρολογεί ο χρήστης .
Στα παρακάτω πεδία εάν ο συνταγογράφος δεν καταχωρήσει τιμή , τότε εμφανίζεται αυτόματα η
πληροφορία «Βλέπε Ετικέτα σκευάσματος».
Ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος
Αριθμός εφαρμογών
Δοσολογία
Μεσοδιάστημα ψεκασμών
Διάστημα αναμονής προ συγκομιδής
Συνδυασμός με άλλα Γεωργικά Φάρμακα
Στάδια εφαρμογής
Λοιπές οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Εάν
ο
αγοραστής,
είναι
ταυτόχρονα
πιστοποιημένος
για
χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα επιλογής του
πεδίου «Χρήση από τον Ίδιο»
. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να
δηλώσει χρήστη Φ.Π. στο πεδίο «Επιλογή Χρήστη». Επισημαίνεται ότι, η δήλωση χρήστη
θα πρέπει να έχει προηγηθεί και γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Χρήση
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων».

Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιείται αυτόματα το πεδίου «Χρήση από τον
Ίδιο» θα πρέπει να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (Google Chrome ή
Mozilla) που χρησιμοποιείτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του.
Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών
προϊόντων), στους οποίου μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
δύναται να είναι:
Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων
Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων αορίστου ισχύος.
Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα
για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα
των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι
αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
αγοράζουν.
Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την
εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
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προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («ψεκαστές») οφείλουν να εισέλθουν με
τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»
και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν
Επιλέγοντας την καλλιέργεια, στη λίστα με τις Δραστικές Ουσίες εμφανίζονται μόνο
αυτές που έχουν έγκριση για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Επιλέγοντας δραστική ουσία,
στη λίστα με τα Σκευάσματα εμφανίζονται μόνο αυτά που περιέχουν τη συγκεκριμένη
Δραστική Ουσία και για την συγκεκριμένη καλλιέργεια. Εάν ο χρήστης αλλάξει
καλλιέργεια, αυτόματα διαγράφονται η δραστική ουσία και το σκεύασμα, όπως επίσης εάν
αλλάξει δραστική ουσία, διαγράφεται το σκεύασμα. Η Αιτία χορήγησης σκευάσματος δεν
συνδέεται με το σκεύασμα.

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων , ο χρήστης επιλέγει το κουμπί
ενώ για να ακυρώσει την καταχώρηση επιλέγει

,

.

Μετά την Αποθήκευση επιστρέφει στην οθόνη «Επεξεργασία Συνταγής» (Εικόνα 3). Για να
συνεχίσει την καταχώρηση για άλλο αγροτεμάχιο επιλέγει πάλι
συμπληρώνει τα αναλυτικά στοιχεία για το επόμενο αγροτεμάχιο.

και

Όταν ολοκληρώσει την καταχώρηση της συνταγής , στην οθόνη «Επεξεργασία Συνταγής»
(Εικόνα3) και στο πλαίσιο «Ενέργειες» , μπορεί να επιλέξει είτε
επεξεργαστεί εκ νέου τη συνταγή, είτε

ώστε να μπορεί να

.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Εάν ο συνταγογράφος είναι και Υπεύθυνος Επιστήμονας σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών
φαρμάκων, μετά την ολοκλήρωση της συνταγής μπορεί να επιλέξει
παρακάτω οθόνη:

, όπου εμφανίζεται η

Καταχωρώντας τον αριθμό του τιμολογίου και επιλέγοντας
, εκτός από την αποθήκευση
της συνταγής, γίνεται και αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής
καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και αυτόματη
καταχώρηση του πελάτη στο πελατολόγιο του καταστήματος, εάν δεν υπάρχει. Επίσης , εμφανίζεται και η
εκτύπωση του εντύπου πώλησης που δίνεται στον επαγγελματία χρήστη.
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Στην αρχική οθόνη από το πλήκτρο
ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την συνταγή.
Υπόδειγμα εκτύπωσης της συνταγής εμφανίζεται παρακάτω.

Για οποιαδήποτε απορία, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στη γραμμή εξυπηρέτησης 1540, να
αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@minagric.gr ή να υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία
Ψηφιακών Αιτημάτων στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.minagric.gr/index.php/el/e-ask/e-ask-submit
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