
Σελίδα 1 
 

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ       Ακινα,  26-11-2014 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ AΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ      Αρικ. πρωτ: 13230/149801 
Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

Ταχ . Δ/νςθ: Λ. Συγγροφ 150 
Ταχ. Κώδικασ: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
TELEFAX:  210 92.12.090 
Ρλθροφορίεσ: Διον. Βλάχοσ 
Τθλζφωνο: 210 928.72.38 
Email: syg032@minagric.gr 

Ρροσ: Ενδιαφερόμενουσ φορείσ κατάρτιςθσ και κζντρων 
εξετάςεων χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνώςεων 
ορκολογικισ χριςθσ γεωργικών φαρμάκων 

 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κ. Ρ. Κουκουλόπουλου 
Αχαρνών 2, 
ΕΝΤΑΥΘΑ  

2. Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ 
Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ 
Ζδρεσ τουσ 

3. Ρ.Κ.Ρ.Φ. & Ρ.Ε.  
Ζδρεσ τουσ  

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  

Θζμα: «Αναγγελία ζναρξθσ φορζων κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικών φαρμάκων και κζντρων 

εξετάςεων χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνώςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικών φαρμάκων» 

ασ επιςυνάπτουμε τα ζντυπα αναγγελίασ ζναρξθσ φορζων κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν 
φαρμάκων και κζντρων εξετάςεων χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων.  

Σα ςυνθμμζνα ζντυπα κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ςτο 
διαδίκτυο. Η παροφςα να δθμοςιευτεί ςτο πρόγραμμα : «Διαφγεια». 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μ. ΚΟΑΣΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ



Σελίδα 2 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

Λ. υγγροφ 150, 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τθλζφωνο: 210 928 7238, FAX: 210 92 12 090,  

Email: syg032@minagric.gr 

 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

ΚΕΝΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ  

ΟΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ  

(αναγράφεται θ επωνυμία του Κζντρου Εξετάςεων) 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 

(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ρεριγραφι αιτιματοσ: «Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ φορζα παροχισ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των 

γεωργικών φαρμάκων» (αναγράφεται ο φορζασ) ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 

 

ΡΟΣ: 

 

 

Υπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, 

Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ 

Φυτικισ Ραραγωγισ 

ΑΙΘΜ. 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

……………………………… 

 

(Συμπληρώνεται από την 

Υπηρεςία) 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

 

………………………………. 

 

(Συμπληρώνεται από την 

Υπηρεςία) 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ: (φυςικό πρόςωπο ι νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) 

 

Πνομα: 

  

Επώνυμο: 

 

Πνομα Ρατζρα:  Επώνυμο Ρατζρα: 

 

 

Πνομα Μθτζρασ:  Επώνυμο Μθτζρασ: 

 

 

 

Αρικ. Δελτ. 

Ταυτότθτασ:* 

  

Α.Φ.Μ. 

 Αρικ. 

Άδειασ 

Οδιγθςθσ:* 

 

Αρικ. 

Διαβατθρίου:* 

 Αρικ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείασ:* 

  

Ικαγζνεια: 

 

Ημερομθνία 

γζννθςθσ: 

 Τόποσ Γζννθςθσ: 

 

 

mailto:syg032@minagric.gr
ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ



Σελίδα 3 
 

Τόποσ 

Κατοικίασ 

Χώρα:  Ρόλθ:  

Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ: 

 

 

Τθλ:  Fax:  E – mail: 

 

 

* ςυμπλθρώνεται ζνα από τα αποδεικτικά ςτοιχεία ταυτότθτασ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ: 

Επωνυμία: 

 

Αρ. Καταςτατικοφ: Ζτοσ Κδρυςθσ: 

 

ΑΦΜ: 

 

Δ.Ο.Υ. 

Αρ. και ζτοσ ΦΕΚ / ΤΑΡΕΤ (για ΑΕ και ΕΡΕ) ι αρικμόσ 

και θμερομθνία καταχώριςθσ ςτα βιβλία εταιρειών 

του 

Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ (για ΟΕ και ΕΕ): 

 

 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: 

 

Ζδρα Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ: 

 

 

Διμοσ / Κοινότθτα: Νομόσ: 

 

 

Τθλ:  Fax:  E – mail: 

 

 

 

Με τθν παροφςα, αναγγζλλω τθν ζναρξθ λειτουργίασ του κζντρου εξετάςεων χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ 

γνώςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικών φαρμάκων (αναγράφεται θ επωνυμία)……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 

 

Επωνυμία επιχείρθςθσ: 

 

Εγκεκριμζνοσ τίτλοσ (εάν υπάρχει) : 

Δ/νςθ  

Επιχείρθςθσ: 

Διμοσ/ 

Κοινότθτα: 

Οδόσ: Αρικμ.: Τ.Κ. 

 

Α.Φ.Μ. 

  

Δ.Ο.Υ. 

 

Τθλ.: 

 

Fax: 

 

Ε-mail: 

 

ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ



Σελίδα 4 
 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ1, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλώνω ότι: 

1) Διακζτω τθν απαραίτθτθ από τον νόμο άδεια/πιςτοποίθςθ για λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ ωσ προσ το ςκοπό 

τθσ πιςτοποίθςθσ των προςόντων. 

2) Διακζτω τθν κατάλλθλθ κτιριακι και υλικοτεχνικι υποδομι και ιδίωσ επαρκι αρικμό αικουςϊν εξοπλιςμζνων 

με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ςυνδεδεμζνουσ ςτο διαδίκτυο. 

3) ε κάκε αίκουςα εξζταςθσ δεν βρίςκονται περιςςότεροι από είκοςι (20) εξεταηόμενοι και ζνασ υπεφκυνοσ του 

φορζα ωσ επιτθρθτισ. Ο επιτθρθτισ δεν ζχει ςυμμετάςχει για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, ωσ 

εκπαιδευτισ ι ωσ εκπαιδευτισ εκπαιδευτϊν ςε προγράμματα του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι 

χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων. Ο επιτθρθτισ δφναται να παρζχει ςτουσ εξεταηόμενουσ ςυνδρομι μόνο ςε 

κζματα ςφνδεςθσ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ εξζταςθσ 

Αποδζχομαι τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΑΑΤ των ςτοιχείων του κζντρου (επωνυμία, διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο, fax, email) με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

 

.........................................          Ο/Η αναγγζλλων/αναγγζλλουςα 

         (Ημερομθνία) 

     

          (φραγίδα-υπογραφι) 

 

 

 

 

ΡΟΘΕΣΜΙΑ : Εντόσ τριμινου από τθν αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ του ιδιωτικοφ φορζα παροχισ κατάρτιςθσ 

ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικών φαρμάκων, θ Τπθρεςία δφναται να απαγορεφςει τθ λειτουργία του, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από 

τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Μετά τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τεκμαίρεται ότι ο φορζασ 

λειτουργεί ελεφκερα (αρ. 3 του Ν.3919/2011 ΦΕΚ 32 τ.Αϋ). 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ : 0 ΕΤΡΩ 

 

                                                           
1
 «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν» 

ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ



Σελίδα 5 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

Λ. υγγροφ 150, 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τθλζφωνο: 210 928 7238, FAX:  210 92 12 090,  

Email: syg032@minagric.gr 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΝΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  
ΦΟΕΑ ΡΑΟΧΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ  

(αναγράφεται ο φορζασ) 

 

…………………………………………………………………………………. 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 

(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ρεριγραφι αιτιματοσ: «Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ φορζα παροχισ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των 

γεωργικών φαρμάκων» (αναγράφεται ο φορζασ) ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 

 

ΡΟΣ: 

 

 

Υπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, 

Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ 

Φυτικισ Ραραγωγισ 

ΑΙΘΜ. 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

……………………………… 

 

(Συμπληρώνεται από την 

Υπηρεςία) 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

 

………………………………. 

 

(Συμπληρώνεται από την 

Υπηρεςία) 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ: (φυςικό πρόςωπο ι νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) 

 

Πνομα: 

  

Επώνυμο: 

 

Πνομα Ρατζρα:  Επώνυμο Ρατζρα: 

 

 

Πνομα Μθτζρασ:  Επώνυμο Μθτζρασ: 

 

 

 

Αρικ. Δελτ. 

Ταυτότθτασ:* 

  

Α.Φ.Μ. 

 Αρικ. 

Άδειασ 

Οδιγθςθσ:* 

 

Αρικ. 

Διαβατθρίου:* 

 Αρικ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείασ:* 

  

Ικαγζνεια: 

 

Ημερομθνία 

γζννθςθσ: 

 Τόποσ Γζννθςθσ: 

 

 

Τόποσ 

Κατοικίασ 

Χώρα:  Ρόλθ:  

Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ: 

 

 

Τθλ:  Fax:  E – mail:  

* ςυμπλθρώνεται ζνα από τα αποδεικτικά ςτοιχεία ταυτότθτασ. 

mailto:syg032@minagric.gr
ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ



Σελίδα 6 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ: 

Επωνυμία: 

 

Αρ. Καταςτατικοφ: Ζτοσ Κδρυςθσ: 

 

ΑΦΜ: 

 

Δ.Ο.Υ. 

Αρ. και ζτοσ ΦΕΚ / ΤΑΡΕΤ (για ΑΕ και ΕΡΕ) ι αρικμόσ 

και θμερομθνία καταχώριςθσ ςτα βιβλία εταιρειών 

του 

Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ (για ΟΕ και ΕΕ): 

 

 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: 

 

Ζδρα Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ: 

 

 

Διμοσ / Κοινότθτα: Νομόσ: 

 

 

Τθλ:  Fax:  E – mail: 

 

 

 

Με τθν παροφςα, αναγγζλλω τθν ζναρξθ λειτουργίασ του φορζα παροχισ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ 

των γεωργικών φαρμάκων (αναγράφεται ο φορζασ)…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 

 

Επωνυμία επιχείρθςθσ: 

 

Εγκεκριμζνοσ τίτλοσ (εάν υπάρχει) : 

Δ/νςθ  

Επιχείρθςθσ: 

Διμοσ/ 

Κοινότθτα: 

Οδόσ: Αρικμ.: Τ.Κ. 

 

Α.Φ.Μ. 

  

Δ.Ο.Υ. 

 

Τθλ.: 

 

Fax: 

 

Ε-mail: 

 

Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικών φαρμάκων παρζχεται για τα παρακάτω: 

1 Το ςφνολο των κεμάτων του Ραραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Α΄8) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 Γενικι κατάρτιςθ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ α), β) και μ) του Ραραρτιματοσ Β του 

ν.4036/2012 (Α΄8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ γ), ςτ), η), ι) και λ) του 

Ραραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Α΄8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4 Ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ δ), ε) και κ) του 

Ραραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Α΄8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

5 Εξοπλιςμόσ εφαρμογισ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ θ) και κ) του Ραραρτιματοσ Β του 

ν.4036/2012 (Α΄8) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ



Σελίδα 7 
 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ2, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλώνω ότι: 

1) Διακζτω τθν απαραίτθτθ από τον νόμο άδεια/πιςτοποίθςθ για παροχι κατάρτιςθσ ενθλίκων. 

2) Απαςχολϊ επαρκι αρικμό εκπαιδευτών με τα παρακάτω προςόντα, προκειμζνου να καλφπτονται τα 

περιεχόμενα του Παραρτιματοσ Β του ν. 4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει: 

α) Ωσ βαςικό τίτλο ςπουδϊν, πτυχίο Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι πτυχίο Σμιματοσ 
Φυτικισ Παραγωγισ ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι 
Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ Γεωπονίασ των Σεχνολογικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ 
μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ. 

β) Εμπειρία ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων αποδεικνυόμενθ από τουλάχιςτον πενταετι 
επαγγελματικι εναςχόλθςθ με γεωργικά φάρμακα ι εκπόνθςθ μελετϊν ι προγραμμάτων ολοκλθρωμζνθσ 
γεωργίασ ι εργαςία ςε δθμόςιο φορζα ι φορζα εποπτευόμενο από το Δθμόςιο με αρμοδιότθτα ςυναφι 
προσ τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  

γ) Βεβαίωςθ ι βεβαιϊςεισ επάρκειασ από φορείσ κατάρτιςθσ εκπαιδευτϊν, οι οποίεσ να καλφπτουν το ςφνολο 
των κεφαλαίων Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Η ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ 
ιςχφει ζνα (1) ζτοσ μετά τθν ζναρξθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν 
φαρμάκων. 

3) Παρζχω κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ και  

4) Διακζτω τθν απαραίτθτθ κτιριακι και υλικοτεχνικι υποδομι για παροχι κατάρτιςθσ. 

 

Αιτοφμαι τθν εγγραφι μου ςτο μθτρϊο κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ςτο διαδίκτυο για τθν ενθμζρωςθ 

των ενδιαφερομζνων, ωσ φορζασ αρχικισ και ςυμπλθρωματικισ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των 

γεωργικϊν φαρμάκων. 

 

 

 

.........................................          Ο/Η αναγγζλλων/αναγγζλλουςα 

         (Ημερομθνία) 

     

         (φραγίδα-υπογραφι)    

 

 

 

 

ΡΟΘΕΣΜΙΑ : Εντόσ τριμινου από τθν αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ του ιδιωτικοφ φορζα παροχισ κατάρτιςθσ 

ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικών φαρμάκων, θ Τπθρεςία δφναται να απαγορεφςει τθ λειτουργία του, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από 

τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Μετά τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τεκμαίρεται ότι ο φορζασ 

λειτουργεί ελεφκερα (αρ. 3 του Ν.3919/2011 ΦΕΚ 32 τ.Αϋ). 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ : 0 ΕΤΡΩ 
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 «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν» 

ΑΔΑ: 70ΧΗΒ-ΧΝΓ
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