
 

 

 

 
 

Οδηγίες για τη δυνατότητα συνταγογράφησης πωλήσεων γεωργικών 

φαρμάκων 

 

Με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) θεσπίστηκε η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών 

φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών 

φαρμάκων. 

Η συνταγή χρήσης εφαρμόζεται μόνον στα γεωργικά φάρμακα που είναι ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

και μάλιστα μόνον στα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. Δεν απαιτείται στα 

ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ούτε στα βιοκτόνα. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έχει αναπτύξει μια εφαρμογή για την υποστήριξη 

της συνταγογράφησης online. Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται είναι η Έκδοση και η Εκτύπωση Συνταγής, η 

Έκδοση Συνταγής με ταυτόχρονη Πώληση και η Πώληση που αφορά σε μια ήδη καταχωρημένη συνταγή του 

πελάτη.  

Για να μπορέσει κάποιος να καταχωρήσει μια συνταγή θα πρέπει: 

1. Να είναι πιστοποιημένος συνταγογράφος. 

2. Να έχει δηλώσει τον Πελάτη σαν χρήστη στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων». 

3. Να γνωρίζει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε φαρμάκου (θα πρέπει να αφορούν σε αποδεκτό συνδυασμό 

καλλιέργειας – δραστικής και αίτιου χορήγησης) και την περιοχή του αγροτεμαχίου για το οποίο 

προορίζεται. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του site online μπορείτε να βρείτε στο 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Manual_FP-

Prescription_v2.pdf 

Παράλληλα, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δόθηκε η δυνατότητα υποστήριξης από εμπορικά 

προγράμματα της Έκδοσης & Καταχώρισης Συνταγής ή Συνταγής & Πώλησης ή Πώλησης Φαρμάκων 

που αφορούν σε συγκεκριμένη συνταγή, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου.  

Η έκδοση 6.10.08 του WinEra υποστηρίζει όλες τις παραπάνω τις δυνατότητες με την προϋπόθεση ότι 

ικανοποιούνται οι παραπάνω 1 και 2 συνθήκες. 
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1. Live Update 

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή με τη νέα δυνατότητα πρέπει, πριν από την είσοδό σας στην εφαρμογή, να 

πατήσετε το πλήκτρο «Live Update», ώστε να παραλάβετε το τελευταίο Update 6.10.08.  

 

2. ΒΗΜΑ 1: Στοιχεία Συνταγογράφου  

Στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στην ενότητα «Πώληση Φυτοφαρμάκων», πρέπει να καταχωρήσετε 

τα πεδία «Α.Μ. Συνταγογράφου» και «Ονομ/μο Συνταγογράφου». 

 

 

3. ΒΗΜΑ 2: Ενημέρωση Στοιχείων Φυτοπροστατευτικών από ΥΠΑΑΤ 

Από την επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές/Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων/Βοηθητικές 

Εργασίες/Ενημέρωση Στοιχ. Φυτοπρ/κών από ΥΠΑΑΤ» ενημερώνετε την εφαρμογή με τα τελευταία 

στοιχεία από το το site του Υπουργείου.  

 

Στην τελευταία έκδοση είναι διαθέσιμες δύο επιπλέον επιλογές: «Δραστικές Ουσίες» και «Συνδυασμοί 

Καλλιεργειών-Δραστικών-Εγκρίσεων». 
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4. ΒΗΜΑ 3: Παραστατικά Πώλησης Φυτοφαρμάκων  

 

Από την επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά», στα παραστατικά που χρησιμοποιείτε για 

πώληση φυτοφαρμάκων με συνταγές, θα πρέπει να συμπληρώσετε και το νέο flag «Συνταγογράφηση Φυτ.» 

που αφορά στη συνταγογράφηση και μπορεί να πάρει τις παρακάτω τιμές:  

 «Πώλ.+Συνταγή»: Ταυτόχρονα με την καταχώριση της συνταγής γίνεται και πώληση-εκτέλεση της. Το 

παραστατικό θα πρέπει να ενημερώνει ποσοτικά την αποθήκη, αφού πρόκειται για πώληση. 

 «Συνταγή Μόνο»: Δημιουργία συνταγής μόνο, όχι πώλησή της. Το παραστατικό δεν πρέπει να 

επηρεάζει ποσοτικά την αποθήκη. αφού δεν γίνεται κάποια διακίνηση εμπορευμάτων. 

 «Πώληση Μόνο»: Εκτέλεση υπάρχουσας καταχωρημένης συνταγής στο site του Υπουργείου. Το 

παραστατικό θα πρέπει να ενημερώνει ποσοτικά την αποθήκη, αφού πρόκειται για πώληση. 
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ΒΗΜΑ 4: Φόρμα Καταχώρισης Παραστατικού Φυτοφαρμάκου 

 

Από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών», στη φόρμα καταχώρισης 

που χρησιμοποιείτε για πώληση φυτοφαρμάκων, πρέπει να προσθέσετε:  

1. Στα στοιχεία του παραστατικού τα πεδία «Κωδικός Συνταγής», «Α.Μ. Συνταγογράφου» 2. Στις 

αναλυτικές γραμμές του είδους τα πεδία «Έγκριση Είδους», «Δραστική», τα οποία είναι απαραίτητα για την 

πώλησης-συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων.  

Για δική σας διευκόλυνση τα παραπάνω πεδία υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στις πρότυπες φόρμες «F04 

Τιμολόγηση Πωλήσεων (Φυτοφάρμακα)», «F05 Λιανικές Πωλήσεις (Φυτοφάρμακα)». 

 

ΒΗΜΑ 5: Καταχώριση και Υποβολή Παραστατικού Συνταγογράφησης 

Φυτοφαρμάκων 

α) Παραστατικό που αφορά Πώληση και Συνταγή ή Συνταγή Μόνο 

Στην περίπτωση που το παραστατικό αφορά Πώληση και Συνταγή ή Συνταγή Μόνο εργάζεστε ως εξής:  
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«Κωδικός Συνταγής»: Απενεργοποιημένο πεδίο. Συμπληρώνεται αυτόματα και εμφανίζεται στα παραστατικά 

που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο.  

«Α.Μ Συνταγογράφου» Συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που έχει καταχωρηθεί στις Γενικές 

Παραμέτρους (Προφίλ/Παράμετροι) για τον συγκεκριμένο χρήστη. 

Στις αναλυτικές γραμμές πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:  

 «Κωδικός Είδους»  

 «Καλλιέργεια» 

 «Δραστική»  

 «Αίτιο Χορήγησης» 

 Για το είδος πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένη έγκριση με συμπληρωμένο κωδικό ΥΠΑΑΤ. 

 Το ίδιο ισχύει και για τη καλλιέργεια-πρέπει να έχει συμπληρωμένο κωδικό ΥΠΑΑΤ.  

Υπενθυμίζουμε ότι για τη συμπλήρωση της καλλιέργειας θα πρέπει να επιλέξετε «Αγροτεμάχιο» που έχει 

συσχετιστεί με τον πελάτη του παραστατικού. To πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει «Δήμο» και 

«Περιφέρεια» που επίσης είναι υποχρεωτικά για την αποστολή στο Υπουργείο.  

Από τη στιγμή που θα συμπληρωθεί η «Καλλιέργεια», η επιλογή της «Δραστικής» μπορεί να γίνει από λίστα 

επιλογής που περιλαμβάνει μόνο τις έγκυρες δραστικές ουσίες για το συνδυασμό Καλλιέργειας-Δραστικής-

Έγκρισης. Εάν ο «Κωδικός Είδους» δεν είναι συμπληρωμένος, αλλά είναι συμπληρωμένη η «Καλλιέργεια», 

τότε η επιλογή της «Δραστικής» από τη λίστα μπορεί να οδηγήσει και στη συμπλήρωση του κωδικού αν είναι 

το μοναδικό είδος για τον συνδυασμό Καλλιέργειας-Δραστικής. 

 

Σε κάθε μία αναλυτική γραμμή του παραστατικού μπορούν να συμπληρωθούν επιπλέον πληροφορίες που 

αφορούν στη συνταγογράφηση του συγκεκριμένου είδους, όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη, η οποία 

εμφανίζεται πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+P ή από την γραμμή εργαλείων από το εικονίδιο 

. Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον όμως τα συμπληρώσετε, 

αποστέλλονται στο Υπουργείο και  τυπώνονται στη συνταγή. 

Μετά την εκτύπωση του παραστατικού ακολουθεί η υποβολή του με επιλογή του χρήστη.  
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β) Παραστατικό που αφορά Πώληση Μόνο:  

Στην περίπτωση που το παραστατικό αφορά Πώληση Μόνο εργάζεστε ως εξής: 

 

«Κωδικός Συνταγής»: Όταν πρόκειται για καταχώριση νέου παραστατικού το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. Ο 

χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό συνταγής την οποία θέλει να εκτελέσει και πατώντας το εικονίδιο  το 

πρόγραμμα συνδέεται με το site του Υπουργείου, βρίσκει τα στοιχεία της συγκεκριμένης συνταγής και τα 

εμφανίζει στο παραπάνω παράθυρο 

«Κωδ. Είδους»: Ο χρήστης θα πρέπει πατώντας κλικ στην στήλη «Περιγραφή Είδους» να επιλέξει κωδικό 

είδους από τη λίστα με τους διαθέσιμους κωδικούς για την συγκεκριμένη έγκριση για όσα είδη θέλει να 

πουλήσει και στη συνέχεια να πατήσει «Μεταφορά στο Παραστατικό» , έτσι ώστε αυτές οι γραμμές να 

μεταφερθούν στις αναλυτικές γραμμές του παραστατικού.  

Αν η συγκεκριμένη συνταγή δεν εκτελεστεί πλήρως, τότε αν την καλέσουμε ξανά σε νέο παραστατικό θα 

εμφανίσει μόνο τα είδη που είναι σε εκκρεμότητα προς πώληση. 

Μετά την εκτύπωση του παραστατικού ακολουθεί η υποβολή του με επιλογή του χρήστη.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με το site ελέγξτε ότι υπάρχει εγκατεστημένη η τελευταία 

έκδοση (ver. 1.0.46) του GSISReceiptsSetup. Αν χρειαστεί να κάνετε χειροκίνητη εγκατάσταση θα το βρείτε 

στον φάκελο της εφαρμογής \DCWinera\GSISReceiptsSetup. 
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ΒΗΜΑ 6: Εκτύπωση Συνταγής (On Line) 

Από τις «Επιλογές» της τιμολόγησης «Εκτύπωση Συνταγής (On Line)» ή από το μενού «Πωλήσεις-

Αγορές/Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων/Εκτυπώσεις/ Συνταγής (On Line)» μπορείτε να 

εκτυπώσετε τα στοιχεία της συνταγής.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! το πρόγραμμα τυπώνει τα στοιχεία της συνταγής όπως είναι καταχωρημένα στο site του 

υπουργείου και όχι αυτά που είναι αποθηκευμένα στο WinEra.  
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ΒΗΜΑ 7: Μαζική Αποστολή Συνταγών στο ΥΠΑΑΤ 

Από την επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές/Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων/Βοηθητικές Εργασίες/ 

Μαζική Αποστολή Συνταγών στο ΥΠΑΑΤ» έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μαζική αποστολή όλων των 

συνταγών που δεν έχουν υποβληθεί. Συμπληρώνετε το πεδίο «Ημερομηνία Από-Έως» με τις ημερομηνίες 

που επιθυμείτε και πατάτε «Εύρεση Παραστατικών» επιλέγετε τις συνταγές που θέλετε και πατώντας 

«Έναρξη Αποστολής» γίνεται η υποβολή τους στο Υπουργείο. 

 

 

 

 


