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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/
16-5-2017 (Β΄2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

2

Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014
υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη
συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466

(1)

Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/
16-5-2017 (Β΄2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53 του
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147).
2. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112).
3. Των άρθρων 65 και 66 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143).
4. Του π.δ/τος 109 /2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄176).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α΄114).
6. Του π.δ/τος 123 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
7. Του π.δ/τος.125 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
8. Την αριθμ. πράξη 98-συνεδρία 22/1-12-2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα
Μελετών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
9. Τη με αριθμ. 24/2017 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ.2 περ.
γ΄(γγ) του ν.4013/2011.
10. Την με αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Β΄ 2519),
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε το σκεπτικό της αριθ. ΔΝΣγ/32129/
ΦΝ 466/16-5-2017 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του
ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Β΄ 2519), και προσθέτουμε υπό
στοιχεία 10 και 11 τα εξής:
«10. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, προκειμέ-
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νου να ορισθούν οι προεκτιμήσεις αμοιβών των προκηρυσσόμενων μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το οργανισμό
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
προβλέπεται μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης,
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των κάθε
είδους στοιχείων (υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού,
λοιπών αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.), που σχετίζονται με
την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα.
Με αυτόν τον τρόπο, υφίσταται μία συνεχής και διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος των στοιχείων σε τακτικό ή/και έκτακτο επίπεδο σχετικά με τις τιμολογήσεις
μελετών και έργων. Συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση
των συλλεγέντων στοιχείων, γίνονται άλλοτε επιμέρους
παρεμβάσεις, δηλαδή διορθώσεις, τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις ή σύνταξη νέων τιμών τιμολογήσεων
(έκτακτος έλεγχος) σε μεμονωμένες περιπτώσεις και
άλλοτε ευρείας έκτασης παρεμβάσεις που κυρίως συνίστανται σε εκσυγχρονισμό των τιμολογίων, όταν π.χ.
υφίσταται άρδην μεταβολή των συνθηκών (τεχνολογική
εξέλιξη, οικονομικές συνθήκες κ.λπ.).
11. Την ανάγκη διαρκούς και αδιάλειπτης εφαρμογής
της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 10 διαδικασίας, με σκοπό τη διασφάλιση αυτεπάγγελτων τακτικών ελέγχων κατ΄ελάχιστον
μία φορά το χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν αναγκαιότητας επικαιροποίησης, διορθώσεων, τροποποιήσεων ή
σύνταξη νέων τιμών όποτε παρίσταται ανάγκη και κρίνεται
από τους ανωτέρω ελέγχους σκόπιμο και αναγκαίο».
Β. Τα στοιχεία του σκεπτικού της τροποποιούμενης απόφασης υπ΄αριθμ. 10, 11 και 12 αναριθμούνται
σε12,13 και 14 αντίστοιχα.
Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 απόφαση «Έγκριση
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου
53 του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Β΄ 2519).
Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
(Α΄32), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του αρ. 48 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 11226/133908/30-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (ΦΕΚ Β’ 3903).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 9497/104760/20-8-2014
υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310)
Η αριθ. 9497/104760/20-8-2014 απόφαση (Β΄2310)
τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η οποία
φέρει τον τύπο του υποδείγματος του άρθρου 9, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 3
για τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών
φαρμάκων, τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες
γεωργικών φαρμάκων, είτε για προληπτικούς, είτε για
θεραπευτικούς σκοπούς.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προορίζεται για συγκεκριμένο στόχο φυτοπροστασίας ή ομάδα
στόχων σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας. Στη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου καταγράφεται η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης, με τρόπο
τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα.
3. Μετά το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αριθμ. 8670/83089
(2)
Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014
υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη
συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης π’ της παρ. 1 του άρθρου 50 του

«Άρθρο 1α
Καλλιέργειες
Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες
με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά
είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/
26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» και για τις
οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής
καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012
(Α’ 8/27.01.2012), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 3
Ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγής χρήσης
γεωργικού φαρμάκου και ευρημάτων έλεγχων
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την
έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με
τίτλο «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των ευρημάτων των ελέγχων σύμφωνα με τις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 8.
5. H παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι οι 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. Σε περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της παρούσας οι
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ελεγκτές συμπληρώνουν ειδικό έντυπο ελέγχου, τη μορφή του οποίου καθορίζει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και εφαρμόζεται το άρθρο 7 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων λαμβάνονται υπόψη για
το σχεδιασμό και τη διενέργεια των επόμενων ελέγχων
(ανάλυσης επικινδυνότητας) σε συνδυασμό με το ετήσιο
πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα
που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υπόδειγμα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται υπόδειγμα του
εντύπου της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως
ακολούθως:
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Παρατηρήσεις:
(1) Υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης.
(2) Επαγγελματίας χρήστης του γεωργικού φαρμάκου είναι ο κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και ο κάτοχος
τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.12
της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 «Θέσπιση Εθνικού
Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας
2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος» (Β΄1883), όπως ισχύει.
(3) Δύο επιλογές: «βλέπε ετικέτα» (αυτόματη επιλογή)
ή να συμπληρώνεται από τον συνταγογράφο.
(4) Το προτεινόμενο σκεύασμα είναι ενδεικτικό. 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.
(5) Εμφανίζεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ η ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν εκτελείται άμεσα ή όχι η συνταγή.
(6) Η φόρμα της ηλεκτρονικής καταγραφής στην περίπτωση της συνταγής από υπεύθυνους επιστήμονες καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ενημερώ-
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νεται αυτόματα σε όσα πεδία είναι κοινά με τη συνταγή
(καλλιέργεια, χρήστης γεωργικού φαρμάκου, σκεύασμα,
ποσότητα, αίτιο).
(7) Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το
ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης γεωργικών
φαρμάκων.
7. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων του άρθρου 3 της
παρούσας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την
18η Σεπτεμβρίου 2017.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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