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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών 

Φαρμάκων – ΜΕΕΓΦ (εφαρμογή καταγραφής των -σε χρήση- ψεκαστικών 

μηχανημάτων) 

Προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ) θα 

πρέπει οι ιδιοκτήτες ψεκαστικών μηχανημάτων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:  

- Οι ιδιοκτήτες ψεκαστικών μηχανημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις ψηφιακές 

υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών (π.χ. «Συνταγογράφηση 

γεωργικών φαρμάκων», «Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων», κ.ο.κ) θα πρέπει να 

μπουν στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με το ίδιο «Όνομα χρήστη» και τον ίδιο 

«Κωδικό Πρόσβασης», να επιλέξουν την υπηρεσία του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής 

γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ) και κατά την είσοδό τους στην καρτέλα με τα «Στοιχεία 

Κατόχου» που εμφανίζεται, να συμπληρώσουν/ διορθώσουν τα στοιχεία τους και πατώντας 

αποθήκευση να καταχωρισθούν ως ιδιοκτήτες στο ΜΕΕΓΦ.  

Στην συνέχεια μπορούν να αναζητήσουν με το ΑΦΜ τους και να δουν, πόσα και ποια 

ψεκαστικά έχουν καταχωριστεί στο όνομά τους και αναλόγως να προβούν σε ενέργειες όπως 

διορθώσεις χαρακτηριστικών, μόνο μέσω των ΔΑΟΚ (κατόπιν αίτησης) ή σε νέες 

καταχωρίσεις εξοπλισμού.  

- Εάν το ψεκαστικό είναι ήδη καταχωρισμένο στο Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής 

Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ), από ενέργειες που έγιναν στο διάστημα πριν τη δημιουργία 

της εφαρμογής (δηλαδή με αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση στην Υπηρεσία μας), οι ιδιοκτήτες 

έχουν και πάλι την υποχρέωση να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και να 

μπουν στη εφαρμογή του «ΜΕΕΓΦ», προκειμένου να ελέγξουν την καταχώριση που υπάρχει 

και εφόσον διαπιστώσουν λάθος στοιχεία σε αυτήν, να προβούν σε διορθώσεις, κατόπιν 

αντίστοιχης αίτησης στην Υπηρεσία μας, αλλά και σε νέες καταχωρίσεις εξοπλισμού που 

έχουν στην ιδιοκτησία τους και δεν έχουν ακόμα καταχωρισθεί.  

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων περί εγγραφής ή μη του 

ψεκαστικού τους στο μητρώο που έχει δημιουργηθεί από το ΥΠΑΑΤ.  

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, στο 

τηλέφωνο 2651364120 (κα Σταυράτη Αγγελική) .  
 


