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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Aθήνα, 17-4-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
TELEFAX: 210-92.12.090 
Πληροφορίες: Διον. Βλάχος 
Τηλέφωνο: 210-928.72.38 
Email: d.vlachos@minagric.gr 

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Θέμα: «Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» 

Σας γνωρίζουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή υπηρεσία για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η έναρξη λειτουργίας θα γίνει με τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της με αριθ. πρωτ. 3501/41173/14-4-2015 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. 13631/159106/20-12-2013 Απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄3410)», 
όσον αφορά το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης 
πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του 
ν.4036/2012 (Α΄8). 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 3501/41173/14-4-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

Το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 
(Α΄8) (Τέλους Εξέτασης) ορίζεται ως εξής: 

Α) Μέχρι τις 31η Αυγούστου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€). 

Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€). 

2. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), από 26 
Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση 
περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων. 

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν 
είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την ανωτέρω υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού. 

Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον 
αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται 
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στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα 
θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8). 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 5γ) του άρθρου 35 του 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), μετά την 26η Νοεμβρίου 
2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον 
εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει 
χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλέπων τη 
χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως 
μετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα. Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα 
παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για παράδειγμα εφόσον σε μία οικογένεια τα παραστατικά αγοράς 
γεωργικών φαρμάκων εκδίδονται σε ένα από τα μέλη της, αλλά άλλο μέλος της οικογένειας διενεργεί ή 
επιβλέπει τη χρήση, το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δηλώνοντας ως επιβλέπων να επιτρέπεται η προμήθεια γεωργικών 
φαρμάκων στα μέλη της οικογένειας αφού έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων. 

Διευκρινίζεται ότι θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο 
από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς 
γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων [άρθρο 50, παράγραφος 1, 
περίπτωση ο) του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 9 α) του 
ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32)].  

 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους Φορείς παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση 
των γεωργικών φαρμάκων, τα Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων και τους ενδιαφερόμενους για κατάρτιση και απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αναφέρεται στον συνημμένο Κανονισμό εξετάσεων του 
παρόντος  εγγράφου και στηρίζεται στη σχετική ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου. 

Συνοπτικά η ψηφιακή εφαρμογή περιλαμβάνει: 

Α) Την εγγραφή των Φορέων παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 

1. Οι Φορείς παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να 
εγγραφούν στη ψηφιακή εφαρμογή. Η εγγραφή γίνεται από τον υπεύθυνο κάθε Παραρτήματος. 

2. Με την εγγραφή των Φορέων παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, 
γίνεται η αναγραφή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι για την 
ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. 

3. Η εγγραφή αφορά ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς. 

 

Β) Την εγγραφή των Κέντρων εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων 

1. Τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να 
εγγραφούν στη ψηφιακή εφαρμογή. Για κάθε Παράρτημα των Κέντρων Εξέτασης γίνεται διαφορετική 
εγγραφή και ορίζεται ο υπεύθυνος του Κέντρου Εξέτασης στον οποίο χορηγούνται ειδικοί κωδικοί. 
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2. Η εγγραφή κάθε Παραρτήματος Κέντρου Εξέτασης θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Μετά την εγγραφή τους, τα Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων συγκεντρώνουν ενδιαφερόμενους για εξέταση και συγκροτούν για το σκοπό αυτό Τμήματα 
εξέτασης που αποτελούνται από ομάδες των δέκα (10) έως είκοσι (20) ατόμων. 

Γ) Εξέταση των ενδιαφερόμενων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν να 
καταβάλλουν στα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων την αξία του Τέλους εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται 
αποκλειστικά από τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων για το σύνολο των ατόμων κάθε Τμήματος εξέτασης. 

2. Τα Κέντρα εξέτασης οφείλουν να εκδώσουν το προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής 
«e−Παράβολο»), σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης της Ψηφιακής 
Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Το e-Παράβολο αναρτάται στη ψηφιακή εφαρμογή και μέσω αυτής 
καταχωρούνται τα στοιχεία των ατόμων που αποτελούν το Τμήμα εξέτασης, η ημερομηνία και η ώρα 
εξέτασής τους, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες μετά την ανωτέρω καταχώρηση. 

3. Τα στοιχεία των εξετάσεων (Κέντρο εξετάσεων, ημερομηνία και ώρα εξετάσεων) αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την 
ενημέρωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των κατά τόπους 
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες δύναται να αποστείλουν ελεγκτικό κλιμάκιο για τον 
απροειδοποίητο έλεγχο. 

4. Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού 
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων», που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. 

Το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή 
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο 
ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.).  

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές 
συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με 
την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

Η διάρκεια εξέτασης καθορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. 

Ο χρόνος εξέτασης είναι μόνον καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επισήμων αργιών 
από ώρα 8:00 πμ έως ώρα 2:00 μμ. 

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων το Κέντρο Εξετάσεων οφείλει να παρέχει σε κάθε Τμήμα Εξέτασης 
επιτηρητή, υπεύθυνο του φορέα, με σκοπό την εύρυθμη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ο 
επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ως εκπαιδευτής 
ή ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε προγράμματα του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα 
σύνδεσης στη βάση δεδομένων της εξέτασης (χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ο επιτηρητής 
οφείλει να διασφαλίζει ότι: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα εξέτασης φέρουν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία (αστυνομική 
ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπει τη 
συμμετοχή τους ή την παρουσία τους στο χώρο εξέτασης. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα εξέτασης δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στο χώρο εξέτασης κανενός είδους 
ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο 
υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ο επιτηρητής  οφείλει είτε να μην επιτρέψει την έναρξη εξέτασης αυτών ή εφόσον διαπιστωθεί 
μετά την έναρξη εξέτασης να διακόψει την εξέταση αυτών. Το Κέντρο Εξέτασης οφείλει να 
ενημερώσει εγγράφως (με e-mail) τυχόν περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω είτε 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε μετά από αυτή. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί 
πιστοποιητικό γνώσεων σε ενδιαφερόμενο, ο οποίος δεν τήρησε τα ανωτέρω, ανακαλείται με 
απόφαση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής - Σ.Ε.Α. (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Η Σ.Ε.Α. γνωστοποιεί 
εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος 
καλείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως 
τις απόψεις του. Αμέσως μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν ο 
παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η Σ.Ε.Α. εξετάζει το φάκελο της υπόθεσης. Σε 
περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο ενδιαφερόμενος στερείται του δικαιώματος συμμετοχής 
στις εξετάσεις πιστοποίησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα. 

3. Δεν παρέχει κανενός είδους συνδρομή ως προς την απάντηση των ερωτήσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων από τον επιτηρητή. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι απαντούν τις ερωτήσεις χωρίς να ομιλούν ή να συνεργάζονται με άλλους 
ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να διακόψει την εξέταση και το Κέντρο Εξέτασης 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως (με e-mail) τυχόν περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των 
ανωτέρω είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε μετά από αυτή. 
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5. Δεν παρίσταται τρίτο πρόσωπο στο χώρο της εξέτασης, ούτε έχει επικοινωνία με τους 
εξεταζόμενους, με εξαίρεση τυχόν ελεγκτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το 
Κέντρο Εξέτασης. 

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι δυνατόν να διενεργηθεί απροειδοποίητος έλεγχος από κλιμάκιο 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική 
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το Κέντρο Εξέτασης. Το Κέντρο Εξετάσεων οφείλει να παρέχει στο 
ελεγκτικό κλιμάκιο πρόσβαση στο χώρο εξετάσεων και σε κάθε έγγραφο σχετικό με τις εξετάσεις χορήγησης 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοτήτων των εξεταζόμενων. 

 Έλεγχος του επιτηρητή εάν τηρεί τα ανωτέρω αναφερόμενα ως υποχρεώσεις του επιτηρητή. 

 Έλεγχος των συνθηκών διενέργειας των εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

Εφόσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν παρατυπίες που προσβάλλουν το αδιάβλητο και την 
ποιότητα των εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, 
συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου όπου καταγράφονται με λεπτομέρεια οι διαπιστώσεις. Η Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας 
βρίσκεται το Κέντρο Εξέτασης ενημερώνει άμεσα τη Σ.Ε.Α., έτσι ώστε να γίνει άμεσα ανάκληση των 
χορηγηθέντων πιστοποιητικών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η διενέργεια εξετάσεων χορήγησης 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τον ίδιο φορέα για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και μέχρι να υποβληθούν στη Σ.Ε.Α. και να αξιολογηθούν ως 
επαρκείς οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

Η Σ.Ε.Α. δύναται να ζητήσει τον έλεγχο συγκεκριμένων Κέντρων Εξέτασης, εφόσον υπάρξει ανάγκη. 

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής στις εξετάσεις, το Κέντρο Εξέτασης οφείλει να εκτυπώσει και να 
παραδώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις, το πιστοποιητικό γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που του έχει χορηγηθεί και έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω 
της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας. Τονίζεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων ενημερώνεται 
ταυτόχρονα και το Μητρώο Κατόχων Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων 
με τα στοιχεία του επιτυγχόντα.  

Εφόσον υπάρξουν είτε πριν είτε κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή των 
εξετάσεων, όπως διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο ή ακραίες 
καιρικές συνθήκες, αναγνωρίζεται ως έκτακτη ανάγκη και λαμβάνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω 
μέτρα συνολικά για κάθε τμήμα εξέτασης. Τονίζεται ότι τυχόν έκτακτο πρόβλημα για ένα άτομο ή για μέρος 
του Τμήματος δεν αναγνωρίζεται ως έκτακτη ανάγκη σε καμία περίπτωση. 

Α) Αναβάλλεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης εφόσον με έγγραφό του το κέντρο εξέτασης 
αιτιολογήσει επαρκώς τη μη δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Το 
αίτημα του Κέντρου Εξετάσεων για την αναβολή των εξετάσεων με τη σχετική τεκμηρίωση αξιολογείται 
από τη Σ.Ε.Α., η οποία αποφαίνεται σχετικά. 

Β) Ακυρώνεται το σύνολο των εξετάσεων του Τμήματος, εφόσον το πρόβλημα εντοπιστεί κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων και εφόσον με έγγραφό του το κέντρο εξέτασης αιτιολογήσει επαρκώς τη μη 
δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Το αίτημα του Κέντρου 
Εξετάσεων για την επανάληψη των εξετάσεων με τη σχετική τεκμηρίωση αξιολογείται από τη Σ.Ε.Α., η 
οποία αποφαίνεται σχετικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 
1. Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων 

Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων 
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων 
Έδρες τους 

 
2. Περιφερειακές Ενότητες 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Έδρες τους 

 
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  

Έδρες τους 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  
κ. Ευ. Αποστόλου 
Αχαρνών 2, 
ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Αχαρνών 2, 
ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 
κ. Ε. Αθανασοπούλου 
Αχαρνών 2, 
ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Τμήμα 1 
Αχαρνών 381, Αθήνα - Κάτω Πατήσια,  
111 43 – ΑΤΤΙΚΗ 
Fax: 210-20.17.959 

 

ΑΔΑ: 6ΒΛΖ465ΦΘΗ-ΗΟΕ


		2015-04-17T12:39:39+0300
	Athens




