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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ2 
Ταχ. Δ/νση    : Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα 
Πληροφορίες : Π. Κουτσιανάς,  
Τηλ.: 210 92872018 
Fax:  210 9212 090 
Email: pkoutsianas@minagric.gr  
          
 
 
 
 

 
Αθήνα,  04/12/2020 
 
Αριθ. Πρωτ.: 12882/331410 
 
ΠΡΟΣ: Σύλλογο Γεωπόνων Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων 
Νομών, 
Μεσολογγίου 19, Ναύπλιο, 
Τηλ.: 2751068119 
Email: geoponoi.argolidas@gmail.com 
 

ΚΟΙΝ.:   

1)     Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη 

2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Στρατάκου 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» 
 
Σχετ.: 1) Το υπ’αριθμ. 12882/331410/26-11-2020 έγγραφο του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων Νομών 

 

                                   
Αναφορικά με τα θέματα που θίγετε στο σχετικό (1) και αφορούν τα πιστοποιητικά 

γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι: 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 9269/246316/21-09-2020 (Β’ 4032) τροποποιεί 

την διάρκεια ισχύος των εν ισχύ πιστοποιητικών στα επτά έτη. Αυτό συνεπάγεται ότι όσα 
πιστοποιητικά είναι ενεργά, δηλαδή  

α) είτε δεν έχει λήξει η διάρκειά τους την 21/9/2020, 
β) είτε οι κάτοχοί τους έχουν προβεί στην ανανέωση τους όπως προέβλεπε η 
προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση 8197/90920/01-08-2013, η διάρκειά τους 
ανέρχεται πλέον στα επτά (7) έτη. 
Ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν εν ισχύ τα 

πιστοποιητικά τους. 
Αναφορικά με την διαδικασία και την μέθοδο απόκτησης, ήταν οι σημαντικοί λόγοι οι 

οποίοι και  συνέβαλαν για την αύξηση ισχύος των πιστοποιητικών και η Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής έχει εισηγηθεί την ανάγκη για τροποποιήσεις στο σύστημα απόκτησης των 
εν λόγω πιστοποιητικών οι οποίες και βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. 
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Το αίτημα σας που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης της ανανέωσης των 
πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης προσκρούει στην ενωσιακή Οδηγία ΕΕ 128/2009 όπου και 
προβλέπετε τα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικού να περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις και τις 
διαδικασίες για τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκλησή τους. Η εν λόγω οδηγία έχει 
ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η χώρα μας δέχεται διαρκείς 
ενωσιακούς ελέγχους για την εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας. 

Ολοκληρώνοντας θεωρούμε σημαντικό στοιχείο κάθε κανονιστικής πρωτοβουλίας την 
διαβούλευση, όπως συνέβη άλλωστε και με την έκδοση της Κ.Υ.Α. 9269/246316/21-09-2020 (Β’ 
4032), όπου η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση για τέσσερις 
εβδομάδες συνολικά. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 

  
 
 

 Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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