ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ξεκίνησαν οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πιστοποιητικό.
Ξεκίνησαν επίσημα οι εξετάσεις για την χορήγηση του πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Τα εξειδικευμένα στελέχη του
Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI μπορούν να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με το
πιστοποιητικό, την διαδικασία της εξέτασης αλλά και να σας προτείνουν έξυπνους
και οικονομικούς τρόπους για την προετοιμασία σας. Παρακάτω θα βρείτε
απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν το πιστοποιητικό. Για οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία αλλά και για εγγραφές σε τμήμα κατάρτισης / εξέτασης
επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2810263833 και 2810263803 ή συμπληρώστε τη
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου, πατήστε
αποστολή και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
1. Τι είναι το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων;
Το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι ένα
έγγραφο που χορηγεί ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από εξετάσεις, το οποίο πιστοποιεί ότι ο
κάτοχος του γνωρίζει επαρκώς ζητήματα που αφορούν την σωστή χρήση των
γεωργικών φαρμάκων.

2. Ποιον αφορά η απόκτηση του; Ποιος επιβάλλεται να το αποκτήσει;
Υπάρχουν εξαιρέσεις;
Πρέπει να το αποκτήσετε εάν είστε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων:
Επαγγελματίας χρήστης θεωρείται «κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά
φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των
χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών, και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στο
γεωργικό τομέα, όσο και σε άλλους τομείς». Ισχύει και για τους επαγγελματίες
ψεκαστές (συνεργεία εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων). Δεν χρειάζεται να το
αποκτήσετε αν είστε κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής
Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή
ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της
ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.

3.

Γιατί πρέπει να το αποκτήσω;

Η γνώση της σωστής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντική, τόσο
για την προστασία του αγρότη, ο οποίος έρχεται πρώτος σε επαφή με τα γεωργικά

φάρμακα, τα οποία εάν δεν χρησιμοποιήσει σωστά μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα στην υγεία του και στην παραγωγή των προϊόντων του, όσο και για την
προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Έτσι με βάση τη νέα νομοθεσία,
από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, η αγορά γεωργικών φαρμάκων για
επαγγελματική χρήση θα γίνεται ΜΟΝΟ από όσους έχουν αποκτήσει το
πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Από εκείνη
την ημερομηνία και μετά, οποίος δεν έχει το πιστοποιητικό ΔΕΝ θα μπορεί να
αγοράσει φυτοφάρμακα για την καλλιέργεια του.

4. Για την προμήθεια φαρμάκων για ερασιτεχνική χρήση χρειάζεται να έχω το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό;
Όχι, για την αγορά φαρμάκων για ερασιτεχνική χρήση δεν χρειάζεται να έχετε το
πιστοποιητικό.

5. Πως μπορώ να αποκτήσω το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων;
Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις σε κάποιο
πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο (το Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI είναι πιστοποιημένος
φορέας κατάρτισης και ειδικό εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση του
πιστοποιητικού). Η εξέταση γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Θα κληθείτε να απαντήσετε σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής με μία μόνο σωστή απάντηση στην κάθε μια, σε χρονικό διάστημα 90
λεπτών. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση και να λάβετε το πιστοποιητικό θα
πρέπει να απαντήσετε σωστά σε 35 τουλάχιστον ερωτήσεις. Εφόσον το κάνετε, το
πιστοποιητικό θα σας χορηγηθεί άμεσα από την Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ).

6.

Ποια είναι η ύλη των εξετάσεων;

Η ύλη των εξετάσεων περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ του Ν. 4036/2012. Επί της
ουσίας, το Υπουργείο έχει δώσει 221 ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης στην
ιστοσελίδα του (www.minagric.gr) που καλύπτουν το σύνολο της ύλης, από τις
οποίες τυχαία θα επιλεγούν οι 50 στις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε.

7.

Πως θα προετοιμαστώ για τις εξετάσεις;

Για την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις έχετε 3 επιλογές:
1. Μπορείτε να «κατεβάσετε» το αρχείο με τις ερωτήσεις του Υπουργείου από
την ιστοσελίδα του (www.minagric.gr) και να διαβάσετε μόνος/η σας.

2. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ειδικό σεμινάριο κατάρτισης για την
προετοιμασία σας σε κάποιο πιστοποιημένο από το Υπουργείο φορέα
κατάρτισης (το Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI είναι πιστοποιημένος φορέας
κατάρτισης). Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες και τα μαθήματα γίνονται στις
άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI στην οδό
Εφόδου 3 (Μέγαρο Χάνδαξ), από εκπαιδευτές με μεταδοτικότητα και
εμπειρία στο αντικείμενο.
3. Μπορείτε να προετοιμαστείτε μόνος/η από το σπίτι σας με την αγορά ειδικής
εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Για εξασφαλισμένη επιτυχία στις εξετάσεις για
την χορήγηση του πιστοποιητικού, το Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI διαθέτει ειδική
Web πλατφόρμα κατάρτισης LMS κατά SCORM 1.2, με όλη την
πιστοποιημένη ύλη σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, αυτοματοποιημένα
TEST με όλες τις ερωτήσεις της πιστοποιημένης ύλης, καθώς και
προσομοίωση της εξέτασης με χρόνο. Έτσι, θα έχετε εξασκηθεί τόσο στις
ερωτήσεις του Υπουργείου όσο και στη διαδικασία της εξέτασης από πριν και
θα είστε σίγουρος/η ότι είστε σωστά προετοιμασμένος/η.

8. Είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθήσω σεμινάριο κατάρτισης για να
αποκτήσω το πιστοποιητικό;
Όχι, δεν είστε υποχρεωμένος να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης.
Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να προετοιμαστείτε με κάποιο τρόπο που να ταιριάζει
καλύτερα σε εσάς, διότι σε περίπτωση αποτυχίας θα κληθείτε να πληρώσετε ξανά το
κόστος της εξέτασης.

9.

Ποιο είναι το κόστος για την απόκτηση του πιστοποιητικού;

Το παράβολο του Υπουργείου για την συμμετοχή στις εξετάσεις θα είναι 25 ευρώ έως
31 Αυγούστου 2015. Από 1η Σεπτέμβρη θα οριστεί στα 50 ευρώ. Από κει και πέρα, το
κόστος των εξέταστρων ανά εξεταστικό κέντρο μπορεί να διαφέρει. Το Κε.Δι.Βι.Μ.2
MORFI έχει κρατήσει χαμηλά το κόστος των εξέταστρων, και σε συνδυασμό με την
προετοιμασία σας, προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά «πακέτα» της αγοράς.
10. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού;
Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι 5 χρόνια και ξεκινάει από την
ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησης του. Το αργότερο έξι
(6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού, μπορείτε να εξεταστείτε
ξανά, για την ανανέωση της ισχύος του, το οποίο χορηγείται για άλλα πέντε (5) έτη
και ισχύει από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου.
11. Είναι δυνατό να ανακληθεί το πιστοποιητικό;
Ναι. Σε περίπτωση που κατά την διενέργεια ελέγχων για την ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων διαπιστωθεί παράβαση στην κατοχή και στην χρήση τους το
πιστοποιητικό ανακαλείται με απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής

Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση θα
πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις για να το αποκτήσετε εκ νέου.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΗΣΟΥΜΕ
ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Επώνυμο *
Όνομα *
Επάγγελμα *
Διεύθυνση *
Πόλη/Χωριό *
Τ.Κ.
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο *
Email
Γεωπόνος που σας συμβουλεύει
Όνομα και τηλέφωνο
Επιλέξτε τί σας ενδιαφέρει *

Παρατηρήσεις
* Υποχρεωτικά πεδία

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 MORFI ειδικό κέντρο εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και φορέας κατάρτισης
στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων, σε εφαρμογή σας Οδηγίας 2009/128/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτό, οι
επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν
πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν
να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα
εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. Σημειώνεται ότι η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου
(ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων σας Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών

Καλλιεργειών και Ανθοκομίας σας Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων
ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους σας ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου
ισχύος. Όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις
προκειμένου να προμηθευτούν το πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει 5ετή
ισχύ και χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Συντονιστική Εθνική
Αρχή (ΣΕΑ) μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά
κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής.
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απόκτηση του
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και ειδικό
εξεταστικό κέντρο. Για εξασφαλισμένη επιτυχία στις εξετάσεις για την χορήγηση του
πιστοποιητικού, διαθέτει ειδική Web πλατφόρμα κατάρτισης LMS κατά SCORM
1.2, με όλη την πιστοποιημένη ύλη σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας καθώς και
αυτοματοποιημένα TEST με ερωτήσεις της πιστοποιημένης ύλης.
Η διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού αναμένεται να
ξεκινήσει άμεσα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για
να εξασφαλίσουν την απόκτηση του πιστοποιητικού τους.
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:



ΦΕΚ αριθμ. 1883/01-08-13 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των
Γεωργικών Φαρμάκων
ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13 Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ: 2810263803,
2810263833, Email: grammateia@iekmorfi.gr Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα
Στυλιανάκη

