N. 4036/12 (ΦΕΚ 8 Α/27-1-2012) : ∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το πρωτότυπο κείµενο είναι διαθέσιµο σε µορφή pdf, για την προβολή του
οποίου µπορείτε να ανατρέξετε στο web siteτης ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
(Με την υπ' αριθµ. Εγκύκλιο 524/91832/6-9-2012 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ότι : “Α) Σε συνέχεια της µε
αριθ. πρωτ. 123/16233/9.2.2012 εγκυκλίου της ∆ιεύθυνσης
Νοµοπαρασκευαστικού Έργου και Νοµικών Υποθέσεων, µε την οποία σας
γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του εν θέµατι νόµου και σε εφαρµογή αυτών,
ζητήθηκε από τις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες:
- Η κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελµάτων που έρχονται σε αντίθεση µε το άρθρο 2 του ν. 3919/2011, και
- Η κατάργηση των αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας
για την άσκηση επαγγελµάτων, σε συµµόρφωση προς το άρθρο 3 του ανωτέρω
νόµου, καθώς και η αντικατάσταση της από τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης
άσκησης επαγγέλµατος, σας ενηµερώνουµε ότι, οι διατάξεις του άρθρου 3 του
ανωτέρω νόµου έχουν µέχρι σήµερα εφαρµοστεί από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην εµπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, µε την έκδοση του π.δ. 2/2012
(ΦΕΚ Α' 2) και του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8). Επιπλέον, βρίσκεται στο στάδιο
επεξεργασίας το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για τον καθορισµό της διαδικασίας
ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εµπορίας γεωργικών
φαρµάκων, το οποίο εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου.
- βλ. Και επ. διατάξεις).

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός – Αντικείµενο
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:
α) η λήψη των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των
διατάξεων:
αα) του Kανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των εφαρµοστικών Κανονισµών
αυτού,
ββ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων
φυτο-προστατευτικών προϊόντων µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές
φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και των εφαρµοστικών Κανονισµών αυτού,
β) η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου που αφορά τον
καθορισµό πλαισίου κοινοτικής δράσης µε σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης
των γεωργικών φαρµάκων, των εφαρµοστικών µέτρων αυτής και η λήψη εθνικών
µέτρων συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας,
γ) η θέσπιση άλλων συναφών µε τα γεωργικά φάρµακα διατάξεων.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Ε
Κ) ΑΡΙΘ. 1107/2009 ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΤΗΣΟ∆ΗΓΙΑΣ 2009/128

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Το µέρος αυτό του παρόντος νόµου εφαρµόζεται στα γεωργικά φάρµακα που είναι
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Άρθρο 3

Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) και Αρµόδιες Αρχές
1. Η ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ως Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την
εφαρµογή των διατάξεων:
i) Του Kανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
ii) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων
φυτο-προστατευτικών προϊόντων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές
φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.
iii) Της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου για την
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων.
2. Η ΣΕΑ είναι υπεύθυνη για το συντονισµό των αρµόδιων αρχών για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου, τη συνεργασία µε την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων, τις Αρµόδιες
Αρχές των άλλων κρατών - µελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους
επαγγελµατίες χρήστες και διάφορους φορείς που εµπλέκονται σε θέµατα
γεωργικών φαρµάκων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου και οι αρµοδιότητές τους.
4. Αρµόδια Αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, ως
απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 είναι το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή κοινές
υπουργικές αποφάσεις στην περίπτωση συναρµοδιότητας, µπορεί να ορίζονται κι
άλλες αρµόδιες αρχές αξιολόγησης, που πληρούν τις επιστηµονικές προϋποθέσεις,
αν κριθεί αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.
1107/2009 ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 4
Άδεια διάθεσης στην αγορά

1. Για τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά απαιτείται
άδεια από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ).
2. Ο αιτών που επιθυµεί να διαθέσει ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν στη Χώρα
υποβάλλει αίτηση στη ΣΕΑ είτε αυτοπροσώπως ή µέσω εκπροσώπου του. Αν ο
αιτών δεν έχει έδρα στη Χώρα, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο για τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος στη Χώρα.
3. Η αίτηση για την έκδοση από τη ΣΕΑ άδειας παράλληλου εµπορίου ή άδειας
πειραµατισµού υποβάλλεται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε έδρα οποιαδήποτε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγείται,
ανανεώνεται, τροποποιείται ή ανακαλείται η άδεια διάθεσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά στα πλαίσια του Κανονισµού (ΕΚ)
1107/2009.
5. Για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος
απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόµενο φακέλου, ο οποίος περιλαµβάνει
αίτηση και όλα τα τεχνικά στοιχεία και µελέτες, όπως προβλέπονται στον
Κανονισµό 1107/2009 και των σχετικών εφαρµοστικών Κανονισµών, καθώς και
των εθνικών απαιτήσεων που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης.
6. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΣΕΑ. Τηρείται σειρά προτεραιότητας κατά κατηγορία αιτήσεων
(όπως νέα προϊόντα, πανοµοιότυπα) µε βάση την ηµεροµηνία πληρότητας των
αιτήσεων.
7. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων γίνεται από την αρµόδια αρχή που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι
πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
8. Η αξιολόγηση των σκευασµάτων και η χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόµενου στο άρθρο 37 του Κανονισµού
1107/2009 χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πληρότητας για κάθε
κατηγορία αίτησης και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος.
9. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έκδοση της σχετικής
απόφασης η ΣΕΑ παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο εντός ορισµένης
προθεσµίας να εκφράσει ή να υποβάλει τις απόψεις του.
10. Η ΣΕΑ τηρεί Μητρώο κατόχων άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το αναρτά στην ιστοσελίδα που διαθέτει. Σε
κάθε κάτοχο άδειας χορηγείται ειδικός κωδικός αριθµός καταχώρισης στο Μητρώο.
Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
υποχρεούνται να αναγράφουν τον ειδικό κωδικό αριθµό σε κάθε έγγραφο
επικοινωνίας µε τη ΣΕΑ, τις αρµόδιες αρχές ή τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΣΕΑ. Οι άδειες, καθώς και οι εκθέσεις
αξιολόγησης πλην των εµπιστευτικών πληροφοριών είναι διαθέσιµες, ύστερα από
υποβολή σχετικού αιτήµατος. Οι δαπάνες για την αναπαραγωγή αντιγράφων των
εκθέσεων αξιολόγησης βαρύνουν τους αιτούντες.

Άρθρο 5
Επιστηµονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρµάκων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Επιστηµονική
Επιτροπή Γεωργικών Φαρµάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.) ως γνωµοδοτικό όργανο για θέµατα
γεωργικών φαρµάκων.
2. Η Ε.Ε.Γ.Φ. αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ως πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ως µέλος,
γ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας ως µέλος,
δ) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα
τοξικολογίας και έκθεσης του χρήστη ως µέλος,
ε) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα
οικοτοξικολογίας ως µέλος,
στ) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα
τύχης και συµπεριφοράς στο περιβάλλον ως µέλος,
ζ) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα
υπολειµµάτων στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές ως µέλος,
η) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα
βιολογικής αποτελεσµατικότητας ως µέλος,
θ) ένα ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα
χηµικού ελέγχου ως µέλος,
ι) έναν εκπρόσωπο των περιβαλλοντικών οργανώσεων ως µέλος,
ια) έναν εκπρόσωπο των επαγγελµατικών οργανώσεων των αγροτών ως µέλος και
ιβ) έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) ή έναν
εκπρόσωπο επαγγελµατικού φορέα των βιοκτόνων σκευασµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά περίπτωση, ως µέλος.
3. Χρέη Γραµµατέα της Ε.Ε.Γ.Φ. εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της
∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη της Ε.Ε.Γ.Φ. µε τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο
Γραµµατέας, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Τα µέλη των περιπτώσεων δ΄ – θ΄ είναι κατά προτίµηση καθηγητές
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
5. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι διετής. Η συµµετοχή του κάθε µέλους
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες.

6. Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Γ.Φ. είναι:
α) η παροχή επιστηµονικής γνωµάτευσης σε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατόπιν σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων µετά από εισήγηση της ΣΕΑ.
β) Η παροχή επιστηµονικής γνωµάτευσης όσον αφορά ενστάσεις σε θέµατα άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που σχετίζονται µε την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, καθώς και της ασφάλειας για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον που πραγµατοποιήθηκε από την Αρµόδια Αρχή της παραγράφου
4 του άρθρου 3 του παρόντος.
7. Η Επιστηµονική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και
είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε µέλη.
8. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ύστερα από
εισήγηση της ΣΕΑ. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών που
παρίστανται.
9. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής οποιονδήποτε άλλον ο
οποίος µπορεί να έχει έγκυρη γνώµη επί των θεµάτων γεωργικών φαρµάκων.
10. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται τα
θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Ε.Ε.Γ.Φ.
(Με την παρ. 3 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου ορίζεται ότι : “Το άρθρο
5 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται και στα βιοκτόνα προιόντα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”).

Άρθρο 6
Παράβολα που αφορούν την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊό
ντων
1. Η αίτηση για έγκριση δραστικής, αντιφυτοτοξικής ή συνεργιστικής ουσίας,
καθώς και η αίτηση για άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1107/2009, πρέπει να συνοδεύεται
από το οικείο παράβολο για την εξέτασή της.
2. Οι κατηγορίες των παραβόλων για την αδειοδότηση και τον καθορισµό
ανώτατων ορίων υπολειµµάτων καθορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄.
[Αρχή Τροποποίησης]«3. Τα παράβολα είναι αναλογικά και ανταποδοτικά και το
ύψος τους καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για την είσπραξη των ποσών
των παραβόλων, εκδίδονται ειδικά έντυπα παραβόλων, ονοµαστικής αξίας ίσης µε
ποσοστό: α) 70% επί του εκάστοτε οριζοµένου ποσού παραβόλου, υπέρ του
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 3 ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την αξιολόγηση των στοιχείων που
απαιτούνται και υποβάλλονται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και β) 30% επί του εκάστοτε
οριζοµένου ποσού παραβόλου, υπέρ του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ο τρόπος προµήθειας και έκδοσης των ως άνω ειδικών εντύπων παραβόλων, ο
τύπος, ο τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και κάθε σχετικό θέµα, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των ως άνω ειδικών εντύπων
παραβόλων, για την είσπραξη των ποσών των παραβόλων του παρόντος άρθρου,
εκδίδονται ισόποσα διπλότυπα είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες,
υπέρ των ανωτέρω δικαιούχων. Τα ποσά αυτά διατίθενται αποκλειστικά για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
4. Απαγορεύεται η επιβολή άλλου παραβόλου οποιασδήποτε µορφής για τον ίδιο
σκοπό.
(βλ. Την υπ' αριθµ. 8503/94606/13 (ΦΕΚ – 2016 Β/16-8-2013) κ.υ.α. :
Καθορισµός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των
υπολειµµάτων αυτών).

Άρθρο 7
Έλεγχοι φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Η ΣΕΑ καταρτίζει και συντονίζει ετήσια ή πολυετή προγράµµατα ελέγχου των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται στην
πράξη οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών,
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 8
Όργανα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αρµοδιότητες
1. Ο έλεγχος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων και µε
παράλληλη δυνατότητα άσκησης ελέγχων από τα Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Η ΣΕΑ τηρεί αρχείο των εντεταλµένων για τους ελέγχους υπαλλήλων ύστερα από
πρόταση των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών
Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Η ΣΕΑ θεσπίζει πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα ελέγχων των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική
εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των
γνώσεων των υπαλλήλων των αρµόδιων οργάνων και υπηρεσιών που υλοποιούν
τα σχετικά προγράµµατα ελέγχων. Η κατάρτιση σχεδιάζεται και υλοποιείται κατά
τις κείµενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεµύθειας, όλα
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν
πληροφορίες και συνδροµή στους εντεταλµένους για τη διεξαγωγή ελέγχων
υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου οι εντεταλµένοι για
τους ελέγχους υπάλληλοι ιδίως:
α) ελέγχουν κάθε είδους στοιχεία που σχετίζονται µε την παραγωγή και εµπορία
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και
ενώσεων επιχειρήσεων, στα οποία περιλαµβάνεται η ηλεκτρονική εµπορική
αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων,
διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς
και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από
τη µορφή αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται στους
χώρους της επιχείρησης, και λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους,
β) διενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα µεταφορικά
µέσα των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
γ) σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο ή έγγραφα, κατά τη διενέργεια
του ελέγχου και στο µέτρο των αναγκών του.
4. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον Προϊστάµενο της οικείας
υπηρεσίας της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή του Προϊσταµένου του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και περιέχει το αντικείµενο της έρευνας και τις
συνέπειες της παρεµπόδισης ή παρακώλυσής της ή της άρνησης επίδειξης των
ζητούµενων στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή της άρνησης χορήγησης
αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους.
5. Ο εντεταλµένος υπάλληλος που διενεργεί τους ελέγχους, συντάσσει έκθεση,
αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις οικείες επιχειρήσεις και τις ενώσεις
επιχειρήσεων.
6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδήποτε τρόπο των
εντεταλµένων υπαλλήλων ή των εντεταλµένων οργάνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων τους, µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή των
αστυνοµικών και εισαγγελικών αρχών. Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και
προληπτικά.

Άρθρο 9
∆ιοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα φυτοπροστατευτικών πρ
οϊόντων
1. Αν διαπιστωθεί ότι περιλαµβάνονται πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο
φάκελο που υποβλήθηκε και µε βάση τον οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή αποκρύπτονται στοιχεία γνωστά
κατά την υποβολή του φακέλου ή δεν γνωστοποιούνται δυνητικά επιβλαβείς ή µη
αποδεκτές επιδράσεις στον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον, σύµφωνα µε το
άρθρο 56 του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια
(1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και απαγορεύεται η διάθεση του

φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για τουλάχιστον ένα (1) έτος,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης.
2. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, αποθηκεύει, µετακινεί ή εµπορεύεται
µη εγκεκριµένα στη χώρα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές ουσίες µε
σκοπό την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή τη διακίνηση προς άλλο κράτος - µέλος
χωρίς έγκριση της αρµόδιας αρχής, τιµωρείται µε πρόστιµο από δέκα χιλιάδες
(10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά
προϊόντα δεσµεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειµένου για
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος -µέλος
αποστολής, προκειµένου για χώρες της Ε.Ε. ή καταστρέφονται. Οι δαπάνες
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων.
3. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, εµπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’
οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει, χρησιµοποιεί ή
διαφηµίζει µέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει
χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει
ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί
άδεια πειραµατισµού, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσµεύονται και
επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειµένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος - µέλος αποστολής,
προκειµένου για χώρες της Ε.Ε. ή καταστρέφονται. Οι δαπάνες βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων.
4. Αν διαπιστωθεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που εµφανίζει µη επιτρεπτές
αποκλίσεις στην εγγυηµένη σύνθεση ή στις φυσικοχηµικές ιδιότητές του σε σχέση
µε τις οριζόµενες στο φάκελο που αφορά την άδεια που χορηγήθηκε, επιβάλλεται
στον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ και µπορεί να απαγορευτεί η διάθεση του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για τουλάχιστον ένα (1) έτος,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Η ακατάλληλη παρτίδα ή το σύνολο
της ποσότητας που κυκλοφορεί στη χώρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί
αυτή, κατάσχεται και επανεξάγεται στη χώρα αποστολής προκειµένου για χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποστέλλεται στο κράτος - µέλος αποστολής
προκειµένου για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταστρέφεται. Αν η παράβαση
που διαπιστώθηκε συνδέεται µε κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας ή του
περιβάλλοντος, η ακατάλληλη παρτίδα υποχρεωτικά καταστρέφεται. Οι δαπάνες
συγκέντρωσης, επανεξαγωγής, αποστολής ή καταστροφής βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον υπεύθυνο για την παράβαση.
5. Αν διαπιστωθεί συσκευασία ή ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε
αποκλίσεις ως προς τα οριζόµενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, επιβάλλεται στον
υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρόστιµο από τριακόσια (300) έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ και µπορεί να απαγορευτεί η διάθεση του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της
περίπτωσης. Η ακατάλληλη παρτίδα ή το σύνολο της ποσότητας που κυκλοφορεί
στη χώρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτή, δεσµεύεται και διορθώνεται
η σήµανση ή επανασυσκευάζεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
υπεύθυνο για την παράβαση.
6. Όποιος εισάγει, κατέχει, χρησιµοποιεί, διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της
ηµεροµηνίας λήξης που προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιµωρείται µε

πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσµεύονται και καταστρέφονται µε δαπάνη που
βαρύνει αποκλειστικά τον υπεύθυνο για την παράβαση.
7. Όποιος διαφηµίζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε µη επιτρεπόµενα µέσα ή αν
στη διαφήµιση του γεωργικού φαρµάκου αναφέρονται στοιχεία που δεν
συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, τιµωρείται µε
πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το
διαφηµιστικό υλικό δεσµεύεται και απαγορεύεται κάθε χρήση του.
8. Σε όποιον διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυµένους µε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια από ένα κράτος - µέλος, επιβάλλεται
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και η παρτίδα του
σπόρου αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για
την παράβαση.
9. Σε όποιον διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυµένους µε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα χωρίς να τηρεί τους όρους διάθεσής τους στην αγορά που έχει θέσει η
αρµόδια αρχή ή χωρίς να φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση, επιβάλλεται
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η παρτίδα του
σπόρου αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για
την παράβαση.
10. Όποιος διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυµένους µε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα χωρίς να τηρεί τα οριζόµενα στην έγκριση διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος που έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους ή τους περιορισµούς που έχει θέσει η αρµόδια αρχή, τιµωρείται µε
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η παρτίδα του
σπόρου δεσµεύεται και αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους
υπεύθυνους για την παράβαση.
11. Όποιος διαθέτει στη αγορά σκευάσµατα που περιέχουν µακρο-οργανισµούς και
τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η αρµόδια αρχή ή
διαθέτει στην αγορά τέτοια σκευάσµατα χωρίς να τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που έχει θέσει η αρµόδια αρχή για την εγγραφή τους, τιµωρείται µε
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η παρτίδα του
σπόρου αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για
την παράβαση.
12. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των
ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000)
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
13. Για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 1107/2009 και των
εκτελεστικών αυτού πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του παρόντος
Κεφαλαίου και των εκτελεστικών αυτού κανονιστικών πράξεων επιβάλλεται
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
14. Σε περίπτωση επανάληψης παραβάσεων του παρόντος άρθρου:
α) τα όρια των προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του προστίµου που επιβλήθηκε
προηγουµένως και

β) η έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανακαλείται
για χρονικό διάστηµα από ένα (1) έτος έως δέκα (10) έτη.
15. Για την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων του παρόντος άρθρου
συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
β) ο βαθµός απόκλισης από την άδεια κυκλοφορίας,
γ) οι συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση,
δ) η επανάληψη της παράβασης.
Ως επανάληψη νοείται η διαπίστωση παράβασης από το ίδιο πρόσωπο για το ίδιο ή
παρεµφερές παράπτωµα µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών από την έκδοση
προηγούµενης απόφασης διοικητικών κυρώσεων.
16. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη
διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει
έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις
απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της
υπόθεσης στην Αρµόδια Αρχή.
17. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της ΣΕΑ. Η άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
18. Αν ο κάτοχος των δεσµευθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων αρνείται να
τα καταστρέψει, να τα επανεξάγει ή να τα προωθήσει στη χώρα αποστολής, αυτό
πραγµατοποιείται από την Αρµόδια Αρχή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες. Οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του υπεύθυνου για την παράβαση.
19. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα και
κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρµογή
της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα φυτοπροστατευτικών προϊό
ντων
1. Αν διαπιστωθεί ότι περιλαµβάνονται πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο
φάκελο που υποβλήθηκε και µε βάση τον οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή αποκρύπτονται στοιχεία γνωστά

κατά την υποβολή του φακέλου, ο υπεύθυνος τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις
(3) µήνες έως ένα (1) έτος.
2. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, αποθηκεύει, µετακινεί ή διαθέτει
στην αγορά µη εγκεκριµένα στη χώρα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές
ουσίες µε σκοπό την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή τη διακίνηση προς άλλο κράτος µέλος χωρίς έγκριση της ΣΕΑ τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα
(1) έτος.
3. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει ή χρησιµοποιεί µέσα στη χώρα
φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην
αγορά ή του οποίου η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί ή για το οποίο
δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου, τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις
(3) µήνες έως ένα (1) έτος.
4. Αν διαπιστωθεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που εµφανίζει µη επιτρεπτές
αποκλίσεις στην εγγυηµένη σύνθεση ή στις φυσικοχηµικές ιδιότητές του σε σχέση
µε τις οριζόµενες στο φάκελο που αφορά την άδεια διάθεσης στην αγορά που
χορηγήθηκε, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά τιµωρείται µε φυλάκιση από
τρεις (3) µήνες έως δύο (2) έτη.
5. Αν διαπιστωθεί συσκευασία ή ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε
αποκλίσεις ως προς τα οριζόµενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, ο υπεύθυνος για τη
διάθεση στην αγορά τιµωρείται και µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1)
έτος.
6. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και
δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα µετά την
ηµεροµηνία λήξης που προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιµωρείται µε
φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) έτος.
7. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των
ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες τιµωρείται και µε φυλάκιση από τρεις (3)
µήνες έως ένα (1) έτος.
8. Σε περίπτωση υποτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 11
Υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα για τις κυρώσεις
Ασκείται η ποινική δίωξη και επιβάλλεται η ποινή στους υπευθύνους για την
τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού 1107/2009 και των εκτελεστικών αυτού
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του παρόντος Κεφαλαίου. Αυτοί είναι
στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηµατίες, στις προσωπικές εταιρίες οι
οµόρρυθµοι εταίροι, στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµούς οι
διαχειριστές και στις ανώνυµες εταιρίες τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Απαγορεύεται ο διορισµός άλλου υπεύθυνου. Προκειµένου για αποφάσεις που
έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία ευθύνονται όσοι υπερψήφισαν. Τα ίδια φυσικά

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα µε την προσωπική περιουσία τους, ευθύνονται σε
ολόκληρο µεταξύ τους και µαζί µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την καταβολή
των προστίµων που επιβάλλονται σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου.

Άρθρο 12
Έλεγχοι υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Η ΣΕΑ καταρτίζει προγράµµατα ελέγχου υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και συντονίζει τα αρµόδια όργανα για την υλοποίησή τους.
2. Θεσπίζεται πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα ελέγχου υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική
εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των
γνώσεων των υπαλλήλων των αρµόδιων οργάνων και υπηρεσιών που υλοποιούν
τα σχετικά προγράµµατα ελέγχων. Η κατάρτιση σχεδιάζεται και υλοποιείται από το
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης σε συνεργασία µε τη ΣΕΑ.

Άρθρο 13
∆ιοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα υπολειµµάτων φυτοπροσ
τατευτικών προϊόντων
1. Σε όποιον παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης
µεταποίησης που φέρουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και
τα φυτικά προϊόντα δεσµεύονται. Οι προκαλούµενες δαπάνες βαρύνουν τον
υπεύθυνο για την παράβαση. Επόµενη διάθεση στην αγορά παρτίδας φυτικών
προϊόντων ιδίας προέλευσης επιτρέπεται µόνο εφόσον προηγηθεί έλεγχος
υπολειµµάτων από την Αρµόδια Αρχή και διαπιστωθεί ότι τα υπολείµµατα δεν
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 396/2005. Αν διατεθούν προϊόντα στην αγορά πριν προηγηθεί
επαναληπτικός έλεγχος υπολειµµάτων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Αν διαπιστωθεί ότι ο επαγγελµατίας χρήστης παράγει και διαθέτει στην αγορά
φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ανώτερα των επιτρεπόµενων ορίων, η Αρµόδια Αρχή εφαρµόζει επιπρόσθετα τις
κυρώσεις που στον Κανονισµό 1782/2003/ΕΚ σχετικά µε τη «θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς».
3. Σε όποιον διακινεί στην αγορά φυτικά προϊόντα µε υπολείµµατα
φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως
αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και δεν παρέχει ακριβείς και ιχνηλάσιµες

πληροφορίες για τον παραγωγό ή τον προµηθευτή των φυτικών προϊόντων
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
4. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των
ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο υπολειµµάτων
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
5. Αν επαναληφθούν οι παραβάσεις του παρόντος άρθρου, τα όρια των προστίµων
διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το
διπλάσιο του προηγούµενου προστίµου που επιβλήθηκε.
6. Για την επιµέτρηση των προστίµων συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο όπως προκύπτει από
ανάλυση του βαθµού διατροφικής επικινδυνότητας,
β) ο βαθµός απόκλισης από τα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων,
γ) το επίπεδο συγκέντρωσης των υπολειµµάτων και ο αριθµός των δραστικών
ουσιών των µη επιτρεπτών υπολειµµάτων.
Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη
διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει
εγγράφως τις απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας
και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η
υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στη ΣΕΑ.
7. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της ΣΕΑ.
8. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα, κατατίθενται
στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρµογή της
διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρµόζονται τα
πρόστιµα του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα
υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Όποιος παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείµµατα
φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως
αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
µηνών.

2. Όποιος διακινεί στην αγορά φυτικά προϊόντα µε υπολείµµατα
φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως
αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και δεν παρέχει ακριβείς και ιχνηλάσιµες
πληροφορίες για τον παραγωγό ή τον προµηθευτή των φυτικών προϊόντων
τιµωρείται µε φυλάκιση από τρείς (3) µήνες µέχρι ένα (1) έτος.
3. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των
ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο υπολειµµάτων
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.[/cut name2='14'
name3='' type='2']
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Αντικείµενο
Στο παρόν µέρος του νόµου θεσπίζονται οι διατάξεις για την επίτευξη ορθολογικής
χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, µε τη µείωση των κινδύνων και των
επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο
περιβάλλον και την προώθηση της χρησιµοποίησης ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι
µη χηµικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρµάκων.

Άρθρο 16
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται στα γεωργικά φάρµακα που
είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 σηµείο 10
στοιχείο α΄ και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη κάθε άλλης συναφούς κοινοτικής
νοµοθετικής πράξης.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος µπορεί να εφαρµοστεί η αρχή
της πρόληψης µε τον περιορισµό ή την απαγόρευση της χρήσης γεωργικών
φαρµάκων σε συγκεκριµένες περιστάσεις ή περιοχές.

Άρθρο 17
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος τρίτου µέρους του παρόντος νόµου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:
1. «επαγγελµατίας χρήστης», 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.
2. «διανοµέας», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει φυτοπροστατευτικά
προϊόντα στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των χονδρεµπόρων, των εµπόρων
λιανικής, των πωλητών και των προµηθευτών.
3. «σύµβουλος», κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχει
συµβουλές σχετικά µε τη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών και την ασφαλή χρήση
γεωργικών φαρµάκων στα πλαίσια επαγγελµατικής ιδιότητας ή εµπορικής
υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων
παροχής συµβουλών όσο και των δηµόσιων, των εµπορικών αντιπροσώπων και,
ανάλογα µε την περίπτωση, των παραγωγών και εµπόρων λιανικής πωλήσεως
τροφίµων.
4. «εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων», η συσκευή η οποία
προορίζεται ειδικά για την εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων, που περιλαµβάνει
εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική λειτουργία του
εξοπλισµού αυτού, όπως ακροφύσια, µανόµετρα, φίλτρα, στραγγιστήρια και
συστήµατα καθαρισµού βυτίων.
5. «αεροψεκασµός», η εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων από αεροσκάφος
(αεροπλάνο ή ελικόπτερο).
6. «ολοκληρωµένη φυτοπροστασία», η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιµων
µεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων
µέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσµών επιβλαβών οργανισµών και
διατηρούν τη χρήση φυτο-προστατευτικών προϊόντων και άλλων µορφών
επέµβασης σε δικαιολογηµένα από οικονοµικής και οικολογικής πλευράς επίπεδα
και µειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.

7. «δείκτης κινδύνου», το αποτέλεσµα µεθόδου υπολογισµού που χρησιµοποιείται
για την αξιολόγηση των κινδύνων από τα γεωργικά φάρµακα στην υγεία του
ανθρώπου ή/και το περιβάλλον.
8. «µη χηµικές µέθοδοι», οι εναλλακτικές µέθοδοι αντί των χηµικών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τη φυτοπροστασία και τη διαχείριση των
επιβλαβών οργανισµών, βάσει αγρονοµικών τεχνικών, καθώς και οι φυσικές,
µηχανικές ή βιολογικές µέθοδοι ελέγχου των επιβλαβών οργανισµών.
9. «επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα», όπως νοούνται στο ν. 3199/2003 (Α΄
280) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
10. «γεωργικό φάρµακο», το:
α) φυτοπροστατευτικό προϊόν όπως ορίζεται στον Kανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Οκτωβρίου 2009,
β) βιοκτόνο όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγµα 205/2001 (Α΄ 160) σε
συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ.

Άρθρο 18
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Εθνικά Σχέδια ∆ράσης
1. Θεσπίζονται εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισµό των ποσοτικών και άλλων
στόχων, µέτρων και χρονοδιαγραµµάτων τους για τη µείωση των κινδύνων και
των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του
ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την
εισαγωγή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών
προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου να µειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση
γεωργικών φαρµάκων. Οι στόχοι αυτοί µπορούν να καλύπτουν πολλά διαφορετικά
πεδία ενδιαφέροντος όπως, προστασία των εργαζοµένων, προστασία του
περιβάλλοντος, κατάλοιπα, χρήση συγκεκριµένων τεχνικών ή χρήση σε
συγκεκριµένες καλλιέργειες.
Τα εθνικά σχέδια δράσης περιλαµβάνουν επίσης δείκτες κινδύνου για την
παρακολούθηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
δραστικές ουσίες οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ιδίως εάν υπάρχουν
διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν
εγκριθεί σύµφωνα µε το π.δ. 115/1997 σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 (EE L 230 της 19.8.1991) και
τα οποία, όταν η άδειά τους υποβληθεί για ανανέωση σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθµ. 1107/2009, δεν θα πληρούν τα κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο
Παράρτηµα ΙΙ σηµεία 3.6 έως 3.8 του ανωτέρω Κανονισµού που αφορούν τις
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, την τύχη και συµπεριφορά στο περιβάλλον
και την οικοτοξικότητα.
[Αρχή Τροποποίησης]«Βάσει αυτών των δεικτών κινδύνου και λαµβάνοντας
υπόψη, κατά περίπτωση, τους στόχους σε σχέση µε τον περιορισµό κινδύνων ή

χρήσης που είχαν ήδη επιτευχθεί πριν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου,
καθορίζονται επίσης χρονοδιαγράµµατα και στόχοι για τη µείωση της χρήσης, ιδίως
εφόσον η µείωση της χρήσης αποτελεί κατάλληλο µέσο για την επίτευξη του
περιορισµού των κινδύνων όσον αφορά στοιχεία που καταγράφονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 29.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2(Α) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-214[Τέλος Τροποποίησης] . Οι στόχοι αυτοί µπορούν να είναι ενδιάµεσοι ή τελικοί.
Χρησιµοποιούνται όλα τα αναγκαία µέσα που έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη
των στόχων αυτών.
Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων δράσης,
λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και ο κοινωνικός,
οικονοµικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προβλεπόµενων µέτρων, οι
συγκεκριµένες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, καθώς και οι απόψεις
όλων των ενδιαφεροµένων φορέων. Στα εθνικά σχέδια δράσης περιγράφονται ο
τρόπος εφαρµογής των µέτρων που προκύπτουν από τα άρθρα 16 έως 26 ώστε να
επιτύχουν τους στόχους της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
[Αρχή Τροποποίησης]«Στα εθνικά σχέδια δράσης περιγράφονται ο τρόπος
εφαρµογής των µέτρων που προκύπτουν από τα άρθρα 19 έως 29 ώστε να
επιτύχουν τους στόχους της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.» ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2(Α)
ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
2. [Αρχή Τροποποίησης]«Η ΣΕΑ κοινοποιεί τα εθνικά σχέδια δράσης στην Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών κρατών - µελών µέχρι τις 26 Νοεµβρίου
2012.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 2(Β) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά πενταετία και οι τυχόν
ουσιαστικές τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αµελλητί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣ
ΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 19
(άρθρο 5 και Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Κατάρτιση
1. Η ΣΕΑ µεριµνά ώστε όλοι οι επαγγελµατίες χρήστες, διανοµείς και σύµβουλοι να
έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση η οποία παρέχεται από φορείς που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η
κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συµπληρωµατική κατάρτιση για την
απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα µε την περίπτωση. Η
κατάρτιση σχεδιάζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω χρήστες,

διανοµείς και σύµβουλοι αποκτούν επαρκείς γνώσεις, λαµβανοµένων υπόψη των
διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους. Τα θέµατα που αφορούν την κατάρτιση
περιγράφονται στο Παράρτηµα Β΄.
2. Μέχρι τις 26 Νοεµβρίου 2013 θεσπίζεται σύστηµα για τη χορήγηση
πιστοποιητικού. Τα πιστοποιητικά αυτά παρέχουν, τουλάχιστον, απόδειξη επαρκούς
γνώσης των θεµάτων του Παραρτήµατος Β΄ η οποία αποκτάται από τους
επαγγελµατίες χρήστες, τους διανοµείς και τους συµβούλους είτε µέσω κατάρτισης
είτε µε άλλα µέσα. Τα συστήµατα χορήγησης πιστοποιητικού περιλαµβάνουν τις
απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση
των πιστοποιητικών.

Άρθρο 20
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Απαιτήσεις για τις πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων
1. Οι διανοµείς στη Χώρα γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να απασχολούν
επαρκές προσωπικό το οποίο να διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του
άρθρου 19. Τα άτοµα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα κατά το χρόνο πώλησης για
να παρέχουν στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των
γεωργικών φαρµάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και
οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά
µε τα εν λόγω προϊόντα σύµφωνα µε την αριθµ. 265/2002 κοινή απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµικών και Οικονοµίας (Β΄ 1214) σε
συµµόρφωση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.
2. Η πώληση γεωργικών φαρµάκων εγκεκριµένων για επαγγελµατική χρήση
περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του
άρθρου 19.
3. Οι διανοµείς που διαθέτουν στην αγορά γεωργικά φάρµακα σε µη επαγγελµατίες
χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών
φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο
αποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε
εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου. Οι παραγωγοί των γεωργικών φαρµάκων
υποχρεούνται να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
4. Οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν από 26
Νοεµβρίου 2015.

Άρθρο 21
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση

1. Η ΣΕΑ λαµβάνει µέτρα για να ενηµερώνεται το ευρύ κοινό και για να
προάγονται και να διευκολύνονται προγράµµατα για την πληροφόρηση, την
ευαισθητοποίηση και τη διάθεση επακριβών και ισορροπηµένων πληροφοριών
σχετικά µε τα γεωργικά φάρµακα στο ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά τους
κινδύνους και τις ενδεχόµενες οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την υγεία του
ανθρώπου, τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον εξαιτίας
της χρήσης τους και σχετικά µε την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων χωρίς χηµικά
µέσα.
2. Η ΣΕΑ µεριµνά για την καθιέρωση συστήµατος συλλογής πληροφοριών για τα
περιστατικά οξείας δηλητηρίασης, καθώς και για την ανάπτυξη χρόνιων
δηλητηριάσεων, όπου αυτές είναι διαθέσιµες, σε οµάδες που µπορεί να έχουν
παρατεταµένη έκθεση σε γεωργικά φάρµακα, όπως µεταξύ των χειριστών, των
εργαζοµένων στον αγροτικό τοµέα ή προσώπων που κατοικούν κοντά σε περιοχές
στις οποίες χρησιµοποιούνται γεωργικά φάρµακα.
3. Η ΣΕΑ για την παρουσίαση των πληροφοριών για την εποπτεία και τη
διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρµάκων στην ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθεί σχετικές οδηγίες της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άρθρο 22
(άρθρο 8 και Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Επιθεώρηση του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φ
αρµάκων
1. Η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού
Εξοπλισµού ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την τακτική επιθεώρηση του εξοπλισµού
εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων επαγγελµατικής χρήσης. Η επιθεώρηση αυτή
γίνεται ανά πέντε έτη έως το 2020 και ανά τρία έτη στη συνέχεια.
2. Μέχρι τις 26 Νοεµβρίου 2016 διενεργείται τουλάχιστον µια επιθεώρηση του
εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων. Μετά από αυτό το διάστηµα, µόνον
εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο
µε επιτυχή αποτελέσµατα χρησιµοποιείται για επαγγελµατικούς σκοπούς.
Ο νέος εξοπλισµός επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά εντός πέντε ετών µετά την
αγορά.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, και µετά από αξιολόγηση του
κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που περιλαµβάνει
αξιολόγηση του βαθµού χρήσης του εξοπλισµού, µπορούν:
α) να εφαρµόζονται διαφορετικά χρονοδιαγράµµατα και διαστήµατα επιθεώρησης
για τον εξοπλισµό εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων που δεν χρησιµοποιείται για

τον ψεκασµό γεωργικών φαρµάκων, για το φορητό εξοπλισµό εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων ή τους επινώτιους ψεκαστήρες και για πρόσθετο εξοπλισµό
εφαρµογής ο οποίος χρησιµοποιείται σε πολύ µικρό βαθµό. Για τον εξοπλισµό αυτό
τα χρονοδιαγράµµατα και τα διαστήµατα επιθεώρησης αναγράφονται στο
προβλεπόµενο στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου εθνικό σχέδιο δράσης.
Ο εξής πρόσθετος εξοπλισµός γεωργικών φαρµάκων δεν θεωρείται ότι παρουσιάζει
«πολύ µικρό βαθµό χρήσης»:
αα) Εξοπλισµός ψεκασµού τοποθετηµένος σε τρένα ή αεροσκάφη.
ββ) Ψεκαστήρες µε βραχίονα µεγαλύτερο των 3 µέτρων, περιλαµβανοµένων και
των ψεκαστήρων των τοποθετηµένων πάνω σε µηχανήµατα σποράς.
β) Να εξαιρούνται από επιθεώρηση ο φορητός εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων ή οι επινώτιοι ψεκαστήρες. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή της
παραγράφου 1 εξασφαλίζει ότι οι χειριστές έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την
ανάγκη τακτικής αλλαγής των εξαρτηµάτων και τους συγκεκριµένους κινδύνους
που συνδέονται µε τον εξοπλισµό αυτό, καθώς και ότι έχουν εκπαιδευθεί στην
ορθή χρήση του εξοπλισµού εφαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 19.
4. Για να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, κατά τις επιθεωρήσεις εξακριβώνεται αν ο εξοπλισµός εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Γ΄.
Ο εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων που ανταποκρίνεται σε
εναρµονισµένα από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότυπα, θεωρείται ότι
ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, καθώς και στις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
5. Οι επαγγελµατίες χρήστες διενεργούν τακτικά ρυθµίσεις και τεχνικούς ελέγχους
του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε την κατάλληλη
κατάρτιση που έχουν λάβει δυνάµει του άρθρου 19.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ύστερα από
εισήγηση της αρµόδιας αρχής της παραγράφου 1, ορίζονται οι φορείς που είναι
υπεύθυνοι για την υλοποίηση των συστηµάτων επιθεώρησης και ενηµερώνεται
σχετικά η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια διαδικασία θεσπίζονται
συστήµατα χορήγησης πιστοποιητικών τα οποία καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση
της διενέργειας των επιθεωρήσεων και αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται σε άλλα κράτη - µέλη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 4
όταν το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επιθεώρηση που διενεργήθηκε σε
άλλο κράτος - µέλος είναι ίσο ή µικρότερο από το διάστηµα επιθεώρησης που
ισχύει για τη χώρα. Επιδιώκεται να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί σε άλλα κράτη - µέλη υπό την προϋπόθεση συµµόρφωσης µε τα
διαστήµατα επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 23
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Αεροψεκασµοί
1. Απαγορεύεται ο αεροψεκασµός στην Ελλάδα.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο αεροψεκασµός µπορεί να επιτρέπεται
µόνο σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) ∆εν υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις, ή υπάρχουν σαφή πλεονεκτήµατα
από άποψη περιορισµένου αντίκτυπου στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
σε σύγκριση µε την επίγεια εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων.
β) Τα χρησιµοποιούµενα γεωργικά φάρµακα έχουν εγκριθεί ρητώς για
αεροψεκασµό από την ΣΕΑ µετά από ειδική αξιολόγηση των κινδύνων του
αεροψεκασµού.
γ) Ο χειριστής που εκτελεί τον αεροψεκασµό διαθέτει το πιστοποιητικό της
παραγράφου 2 του άρθρου 19. Κατά τη µεταβατική περίοδο, εφόσον δεν
υπάρχουν ακόµα τα συστήµατα χορήγησης πιστοποιητικών, η ΣΕΑ µπορεί να
δεχθεί άλλες αποδείξεις επαρκούς γνώσης.
δ) Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αεροψεκασµών λαµβάνει
πιστοποιητικό από την αρµόδια στην Ελλάδα αρχή για την έγκριση εξοπλισµών και
αεροσκαφών για την από αέρος εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων.
ε) Αν η προς ψεκασµό περιοχή βρίσκεται κοντά σε περιοχές ανοικτές στο κοινό, η
έγκριση από αέρος εφαρµογής περιλαµβάνει και συγκεκριµένα µέτρα διαχείρισης
κινδύνων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την
υγεία όσων τυχαίνει να βρίσκονται κοντά. Η προς ψεκασµό περιοχή δεν µπορεί να
βρίσκεται κοντά σε κατοικηµένες περιοχές.
στ) Από το 2013 και έπειτα, τα αεροσκάφη πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε
εξαρτήµατα που χρησιµοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία για τον
περιορισµό της µετακίνησης του ψεκαστικού νέφους.
3. Η ΣΕΑ καθορίζει τις συγκεκριµένες συνθήκες µε τις οποίες µπορεί να
διενεργηθεί αεροψεκασµός, εξετάζει τις αιτήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και
δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τις καλλιέργειες, τις περιοχές, τις περιστάσεις
και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των καιρικών
συνθηκών, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασµός.
Η ΣΕΑ χορηγεί άδεια, στην οποία προσδιορίζονται τα αναγκαία µέτρα για την
έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχοµένων και για την προστασία
του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν µε εκείνη στην οποία διενεργείται
ο ψεκασµός.
4. Ο επαγγελµατίας χρήστης που επιθυµεί να εφαρµόσει γεωργικά φάρµακα µε
αεροψεκασµό υποβάλλει εγκαίρως αίτηση έγκρισης ενός σχεδίου εφαρµογής στην
ΣΕΑ συνοδευόµενη από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3. Η αίτηση εφαρµογής αεροψεκασµού
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο εφαρµογής υποβάλλεται εγκαίρως στην ΣΕΑ. Η

αίτηση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την προβλεπόµενη χρονική περίοδο
του αεροψεκασµού, καθώς και τις ποσότητες και τους τύπους των
χρησιµοποιούµενων γεωργικών φαρµάκων. Η ΣΕΑ σε διάστηµα έως δύο µηνών
από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για διενέργεια αεροψεκασµού αποφαίνεται
θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστηµα των δύο µηνών και η
ΣΕΑ δεν έχει απαντήσει αυτή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
5. Η ΣΕΑ εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων 2 και 3 και διενεργεί
για το σκοπό αυτόν κατάλληλο πρόγραµµα παρακολούθησης.
6. Η ΣΕΑ τηρεί αρχείο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που
έχουν δοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και δηµοσιοποιεί τις συναφείς
πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτές, όπως η προς ψεκασµό περιοχή, η
προβλεπόµενη ηµέρα και ώρα του ψεκασµού και το είδος του γεωργικού
φαρµάκου, σύµφωνα µε την ανάρτηση των δεδοµένων αυτών στον διαδικτυακό
τόπο της αρµόδιας αρχής ή την κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 24
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ενηµέρωση του κοινού
Το Εθνικό Σχέδιο δράσης περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση των
ανθρώπων οι οποίοι θα µπορούσαν να εκτεθούν σε µετακινούµενο ψεκαστικό
νέφος.

Άρθρο 25
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ειδικά µέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιµ
ου νερού
1. Η ΣΕΑ εξασφαλίζει την θέσπιση κατάλληλων µέτρων για την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος και των παροχών πόσιµου νερού από τις επιπτώσεις των
γεωργικών φαρµάκων. Τα εν λόγω µέτρα είναι ενισχυτικά και συµβατά µε τις
σχετικές διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) ο οποίος ενσωµατώνει την Οδηγία
2000/60/ΕΚ, και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009.
2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τα εξής:
α) Προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στα γεωργικά
φάρµακα που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 265/2002 κοινή απόφαση του Υπουργού και
Υφυπουργού Οικονοµικών και Οικονοµίας (Β΄ 1214) η οποία ενσωµατώνει την
οδηγία 1999/45/ΕΚ, ούτε περιέχουν πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες όπως
ορίζονται στο ν. 3199/2003 (Α΄ 280) ο οποίος ενσωµατώνει την Οδηγία
2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

β) Προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά γεωργικών
φαρµάκων µε ασφαλέστερες τεχνικές εφαρµογής όπως η χρήση του εξοπλισµού
εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων µε χαµηλή διασπορά ψεκασµού ειδικά στις
καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αµπελώνες.
γ) Λήψη µέτρων άµβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρύπανσης εκτός της
έκτασης εφαρµογής του ψεκασµού από µετακίνηση του ψεκαστικού νέφους,
επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται η δηµιουργία
ζωνών ανάσχεσης µε κατάλληλο µέγεθος για την προστασία των υδρόβιων
οργανισµών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και ζώνες ασφαλείας για τα
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου
νερού, στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση ή αποθήκευση γεωργικών φαρµάκων.
δ) Περιορισµό στο µέγιστο δυνατό βαθµό ή κατάργηση των εφαρµογών γεωργικών
φαρµάκων στην επιφάνεια ή κατά µήκος οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, πολύ
διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδοµών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή
υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια καλυµµένων εδαφών, όπως αποθηκών,
όπου υπάρχει µεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο
αποχετευτικό δίκτυο.

Άρθρο 26
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Μείωση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές
περιοχές
Λαµβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δηµόσιας υγείας και
βιοποικιλότητας, ή τα αποτελέσµατα των σχετικών εκτιµήσεων κινδύνου, η ΣΕΑ
µεριµνά ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών
φαρµάκων σε ειδικές περιοχές. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα διαχείρισης
κινδύνων και εξετάζεται κατά προτεραιότητα η χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων χαµηλού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 1107/2009, καθώς και η εφαρµογή µέτρων βιολογικού ελέγχου. Αυτές οι
ειδικές περιοχές είναι:
α) Περιοχές που χρησιµοποιούνται από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009 ή από
το ευρύ κοινό όπως δηµόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και
εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε
εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης.
β) Προστατευόµενες περιοχές όπως ορίζονται στο ν. 3199/2003, ο οποίος
ενσωµατώνει την Οδηγία 2000/ 60/ΕΚ ή σε ειδικές περιοχές σύµφωνα µε την
414985/1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας (Β΄
757), όπως τροποποιήθηκε µε τις 366599/ 1996 (Β΄1188) και 294283/1997 (Β΄
68) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας, η οποία
ενσωµατώνει την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και την 33318/1998 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού (Β΄ ), η οποία
ενσωµατώνει την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ .

γ) Περιοχές στις οποίες έχει πρόσφατα εφαρµοστεί γεωργικό φάρµακο και
χρησιµοποιούνται ή είναι προσβάσιµες από τους εργαζόµενους στη
γεωργία.[/cut name2='26' name3='' type='2']

Άρθρο 27
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Χειρισµός και αποθήκευση των γεωργικών
φαρµάκων και διαχείριση των συσκευασιών τους
και του εναποµείναντοςγεωργικού φαρµάκου
1. Η ΣΕΑ διασφαλίζει τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων ώστε οι ακόλουθες
εργασίες από επαγγελµατίες χρήστες, και ενδεχοµένως από διανοµείς, να µην
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος:
α) Αποθήκευση, χειρισµός, αραίωση και ανάµειξη γεωργικών φαρµάκων πριν από
την εφαρµογή.
β) Χειρισµός των συσκευασιών και του εναποµείναντος γεωργικού φαρµάκου.
γ) ∆ιάθεση του ψεκαστικού διαλύµατος που αποµένει µετά την εφαρµογή.
δ) Καθαρισµός του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται µετά την εφαρµογή.
ε) ∆ιαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναποµείναντος εντός αυτών
γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα.
2. Η ΣΕΑ µεριµνά για τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την αποτροπή των
επικίνδυνων εργασιών χειρισµού γεωργικών φαρµάκων που είναι εγκεκριµένα για
µη επαγγελµατίες χρήστες. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση
γεωργικών φαρµάκων χαµηλής τοξικότητας, έτοιµα προς χρήση σκευάσµατα και
περιορισµούς στα µεγέθη των περιεκτών ή των συσκευασιών.
3. Η ΣΕΑ µεριµνά για την λήψη µέτρων ώστε οι χώροι αποθήκευσης γεωργικών
φαρµάκων για επαγγελµατική χρήση να κατασκευάζονται έτσι ώστε να
προλαµβάνεται η ακούσια απελευθέρωση. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο
αποθήκευσης, στο µέγεθος και στα κατασκευαστικά υλικά.[/cut
name2='27' name3='' type='2']

Άρθρο 28
(άρθρο 14 και Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία
1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή
γεωργικών φαρµάκων, µε προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, της χρήσης µη
χηµικών µεθόδων, ούτως ώστε οι επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων να

στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα µε το χαµηλότερο δυνατό κίνδυνο για την
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον µεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιµα για την
αντιµετώπιση του ίδιου προβλήµατος επιβλαβών οργανισµών. Η διαχείριση
επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή γεωργικών φαρµάκων περιλαµβάνει την
ολοκληρωµένη φυτοπροστασία, καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 834/ 2007 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για
τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων.
2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργεί τις αναγκαίες
συνθήκες για την εφαρµογή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ή στηρίζει τη
δηµιουργία των συνθηκών αυτών. Ειδικότερα, µεριµνά ώστε οι επαγγελµατίες
χρήστες να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες και τα µέσα για την
παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισµών και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και
πρόσβαση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωµένη φυτοπροστασία.
3. Η ΣΕΑ υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο έως 30
Ιουνίου 2013 έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2,
αναφέροντας ειδικότερα αν έχουν δηµιουργηθεί οι αναγκαίες συνθήκες για την
εφαρµογή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.
4. Στο εθνικό σχέδιο δράσης περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο οι γενικές αρχές
της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα ∆΄, θα
εφαρµοστούν από όλους τους επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων το
αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014.
5. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διασφαλίζει τη θέσπιση
κατάλληλων κινήτρων για να ενθαρρύνει τους επαγγελµατίες χρήστες να
εφαρµόζουν ειδικές, κατά καλλιέργεια ή τοµέα, κατευθυντήριες γραµµές
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας επί εθελοντικής βάσεως. Τις κατευθυντήριες
αυτές γραµµές µπορούν να καταρτίσουν δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανώσεις που
αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένους επαγγελµατίες χρήστες. Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων παραπέµπει στις κατευθυντήριες γραµµές που
θεωρεί σχετικές και κατάλληλες για τα εθνικά σχέδια δράσης στη χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΕΙΚΤΕΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 29
(άρθρο 15 και Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
∆είκτες
1. Η ΣΕΑ εφαρµόζει εναρµονισµένους δείκτες κινδύνου, οι οποίοι θεσπίζονται από
την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε΄.
Ωστόσο, η αρµόδια αρχή µπορεί να εξακολουθεί να χρησιµοποιεί υφιστάµενους
εθνικούς δείκτες ή να υιοθετεί άλλους κατάλληλους δείκτες επιπλέον των
εναρµονισµένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η ΣΕΑ:

α) Υπολογίζει τους εναρµονισµένους δείκτες κινδύνου όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 1 µε τη χρησιµοποίηση στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία των
γεωργικών φαρµάκων, καθώς και άλλων σχετικών στοιχείων.
β) Προσδιορίζει τις τάσεις στη χρήση ορισµένων δραστικών ουσιών.
γ) Προσδιορίζει τα στοιχεία προτεραιότητας, όπως δραστικές ουσίες, καλλιέργειες,
περιοχές ή πρακτικές, που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή τις ορθές πρακτικές
που µπορούν να χρησιµεύσουν ως παράδειγµα για την επίτευξη των στόχων του
παρόντος νόµου για τη µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση
γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την εισαγωγή της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας,
καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου να µειωθεί η
εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων.
3. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη - µέλη τα
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων που διενεργεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2
και θέτει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση του κοινού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 15 έως 29 επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 45 και 46 του παρόντος νόµου.
[Αρχή Τροποποίησης]«Η ΣΕΑ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις σχετικές διατάξεις
στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο στις 26 Νοεµβρίου 2012 και
γνωστοποιεί αµέσως κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν.
4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 31
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Τέλη και επιβαρύνσεις
1. Θεσπίζεται ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Κτηνοτροφίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για οποιαδήποτε εργασία
προκύπτει από την τήρηση των υποχρεώσεων που επωµίζεται σε εφαρµογή των

διατάξεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα του πρώτου τµήµατος του δευτέρου
µέρους του παρόντος νόµου µέσω τέλους ή επιβάρυνσης.
2. Η ΣΕΑ εξασφαλίζει ότι το τέλος ή η επιβάρυνση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 θεσπίζεται µε διαφάνεια και αντιστοιχεί στο πραγµατικό κόστος της
σχετικής εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 200
9/128/ΕΚ

Άρθρο 32
Κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης µε στόχο την εφαρµογή της
Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το αργότερο
µέσα σε ένα δίµηνο από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συστήνεται Επιτροπή
υποβολής πρότασης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. Στην Επιτροπή συµµετέχουν
στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, των συναρµόδιων
Υπουργείων, Οργανισµών και Ιδρυµάτων, επιστήµονες µε ειδικές γνώσεις,
εκπρόσωποι των αγροτών, των διακινητών και παραγωγών γεωργικών φαρµάκων,
των µεταποιητών και διακινητών ειδών διατροφής, της ΟΚΕ, των περιβαλλοντικών
και καταναλωτικών οργανώσεων. Η Επιτροπή συντάσσει πρόταση Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης το αργότερο σε διάστηµα πέντε µηνών από την ηµεροµηνία σύστασής της.
Η Εθνική Συντονιστική Αρχή συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής. Η πρόταση του
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για διάστηµα ενός µηνός
και στη συνέχεια εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.
3. Η ΣΕΑ είναι αρµόδια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής του
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, την αναθεώρηση και την κοινοποίησή του στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 18,
λαµβάνονται υπόψη τα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση των στατιστικών
στοιχείων που προέρχονται από την εφαρµογή της διαδικασίας πώλησης των
γεωργικών φαρµάκων όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, και περιλαµβάνουν µέτρα
προώθησης της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας και δράσεις σχετικά µε την
ενηµέρωση των ανθρώπων, οι οποίοι θα µπορούσαν να εκτεθούν σε
µετακινούµενο ψεκαστικό νέφος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα τέλη για τη
χρηµατοδότηση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης, η διαδικασία πληρωµής τους,
καθώς και η αναπροσαρµογή των τελών αυτών.

Άρθρο 33
Πρόγραµµα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκω
ν
1. Θεσπίζεται πρόγραµµα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών
φαρµάκων, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι επαγγελµατίες χρήστες, διανοµείς
και σύµβουλοι, αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί ρόλοι και ευθύνες τους. Η
κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συµπληρωµατική για την απόκτηση και
την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα µε την περίπτωση.
2. Η ΣΕΑ σε συνεργασία µε τις άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και των εποπτευοµένων από αυτό
νοµικών προσώπων καταρτίζει προγράµµατα εκπαίδευσης για την ορθολογική
χρήση των γεωργικών φαρµάκων.
3. Το υλικό κατάρτισης πιστοποιείται κατά τις κείµενες εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται το
αργότερο έως τις 26 Νοεµβρίου 2013 η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού το
οποίο αποτελεί απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των
γεωργικών φαρµάκων.

Άρθρο 34
Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρµάκων
1. Επιτρέπεται η παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση γεωργικών
φαρµάκων στη χώρα µας από κάθε βιοµηχανία ή βιοτεχνία γεωργικών φαρµάκων,
εφόσον έχει εγγραφεί στο Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής
γεωργικών φαρµάκων.
2. Η ΣΕΑ ελέγχει την αίτηση µε τα στοιχεία του φακέλου του ενδιαφερόµενου για
τις δυνατότητες παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης
συγκεκριµένων µορφών γεωργικών φαρµάκων και εγγράφει την επιχείρηση στο
Μητρώο εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή της αίτησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι
όροι και οι διαδικασίες για την εγγραφή στο Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών
παρασκευής γεωργικών φαρµάκων.
4. Η ΣΕΑ τηρεί Μητρώο των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών
φαρµάκων και το αναρτά στην ιστοσελίδα που διαθέτει.[/cut
name2='34' name3='' type='2']

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 35
Εµπορία γεωργικών φαρµάκων

1. α) Επιτρέπεται η εµπορία γεωργικών φαρµάκων µόνο από ειδικά καταστήµατα
που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα.
β) Ως υπεύθυνος επιστήµονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύµατος
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή τεχνολόγος γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύµατος
τεχνολογικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε το π.δ. 109/1989 (Α΄ 47) ή το π.δ.
312/2003 (Α΄ 264) για χρήσεις συµβατές µε τη βιολογική γεωργία ή κάτοχος
ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους
- µέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας.
γ) Για την πώληση των γεωργικών φαρµάκων, τα καταστήµατα εµπορίας αυτών
µπορούν να διαθέτουν και υπάλληλο-πωλητή. Ο υπάλληλος-πωλητής γεωργικών
φαρµάκων πρέπει είτε να πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της
παρούσας παραγράφου είτε να είναι κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτισης
υπευθύνου εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 19 είτε να είναι ισότιµα καταρτισµένος σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε.
για την εµπορία γεωργικών φαρµάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο
ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την
προστασία του περιβάλλοντος.
δ) Ο υπεύθυνος επιστήµονας ή/και ο υπάλληλος-πωλη-τής γεωργικών φαρµάκων
διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρµάκων και είναι υπεύθυνοι για την
ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης αυτών, που προβλέπεται στην παράγραφο 5,
ιδίως ως προς την εγκεκριµένη δοσολογία - ποσότητα του εµπορικού σκευάσµατος
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και την παροχή ιδηγιών για τον τρόπο εφαρµογής
του εµπορικού σκευάσµατος
- ψεκαστικού διαλύµατος ανάλογα µε τα µέσα εφαρµογής του κάθε παραγωγού,
όπως κατάλληλη πίεση. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές
πληροφορίες σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές
κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισµό και
την εφαρµογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύµατος που αποµένει
µετά την εφαρµογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές
λύσεις χαµηλού κινδύνου. Ειδικά, ως προς τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία
και τα εγκεκριµένα εµπορικά σκευάσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
υπεύθυνος είναι µόνο ο υπεύθυνος επιστήµονας.»
2. Η εµπορία των γεωργικών φαρµάκων διακρίνεται σε χονδρική και λιανική. Με
την υποβολή της αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων οι
ενδιαφερόµενοι δηλώνουν: το είδος της εµπορίας γεωργικών φαρµάκων που θα
ασκήσουν, την επωνυµία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου της επιχείρησης,
φυσικού ή νοµικού προσώπου, που θα ασκεί την εµπορία, την έδρα της
επιχείρησης, καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους και τον υπεύθυνο
επιστήµονα. Η αρµόδια αρχή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της
αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που
δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή
τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόµενοι ασκούν ελεύθερα την
εµπορία των γεωργικών φαρµάκων µετά πάροδο τριµήνου από την υποβολή της
αναγγελίας έναρξης άσκησής της, εφόσον δεν υφίσταται η προαναφερόµενη
απαγόρευση άσκησης της εµπορίας, καθώς και νωρίτερα εφόσον ενηµερωθούν
εγγράφως από την αρµόδια αρχή για την πληρότητα των υποβληθέντων
στοιχείων. Απαγορεύεται η άσκηση εµπορίας γεωργικών φαρµάκων χωρίς
αναγγελία περί τούτου στην αρµόδια αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο ή

λήψη της ανωτέρω σχετικής ενηµέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων,
καθώς και σε περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εµπορίας από την αρµόδια αρχή.
3. Η χονδρική πώληση των γεωργικών φαρµάκων επιτρέπεται σε ενδιαφερόµενους
που έχουν υποβάλει στην αρµόδια αρχή αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και απευθύνεται προς άλλα
καταστήµατα χονδρικής πώλησης ή καταστήµατα λιανικής πώλησης.
4. Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εµπορίας γεωργικών
φαρµάκων αποτελεί η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα ή/και υπαλλήλουπωλη-τή κατά τη χρονική διάρκεια της πώλησης γεωργικών φαρµάκων.
5. α) Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρµάκου σε επαγγελµατία
χρήστη είναι η έκδοση συνταγής, για τη χρήση του, από επιστήµονα, που πληροί
τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.
β) Η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγµή της πώλησης των γεωργικών
φαρµάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρµάκου διενεργείται από τον
υπεύθυνο επιστήµονα ή υπάλληλο-πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης
των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 36, µπορεί
να υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα
στοιχεία του επιστήµονα που την εξέδωσε.
γ) Μετά την 26η Νοεµβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρµάκων για
επαγγελµατική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από
πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό
επαρκούς γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο
επιβλέπων τη χρήση αναλαµβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών
φαρµάκων και υποχρεούται αµέσως µετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει
ενυπόγραφα.
6. α) Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων:
αα) υποχρεούνται να διατηρούν το σύνολο των συνταγών χρήσης γεωργικών
φαρµάκων για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσής
τους,
ββ) απαγορεύεται να κατέχουν ανεκτέλεστες ή ανυπόγραφες συνταγές χρήσης
γεωργικών φαρµάκων.
β) Απαγορεύεται η χονδρική πώληση γεωργικών φαρµάκων σε καταστήµατα που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
γ) Οι έµποροι γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες αρχές ελέγχου, να ενηµερώνουν άµεσα για κάθε αλλαγή των στοιχείων
που έχουν δηλώσει στην αρµόδια αρχή και να παρέχουν πρόσβαση σε κάθε σηµείο
αποθήκευσης ή διακίνησης γεωργικών φαρµάκων, καθώς και στα παραστατικά που
αφορούν τη διακίνηση των γεωργικών φαρµάκων είτε αυτά είναι σε έγγραφη είτε
σε ηλεκτρονική µορφή.

δ) Η πώληση είτε ουσιών σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1107/2009 είτε
σκευασµάτων µεταξύ κατόχων άδειας διάθεσης στην αγορά, πρέπει να
γνωστοποιείται στη ΣΕΑ.
7. α) Η ΣΕΑ τηρεί:
αα) Μητρώο εµπόρων γεωργικών φαρµάκων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα
που διαθέτει στο διαδίκτυο. Στους εµπόρους γεωργικών φαρµάκων χορηγείται από
τη ΣΕΑ ειδικός κωδικός.
ββ) Μητρώο των επιστηµόνων που µπορούν να εκδώσουν συνταγή χρήσης
γεωργικών φαρµάκων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα που διαθέτει στο
διαδίκτυο.
β) Η αρµόδια αρχή για την εµπορία των γεωργικών φαρµάκων, υποχρεούται να
τηρεί ιστοσελίδα στο δια-δίκτυο µε τις απαιτήσεις για την εµπορία των γεωργικών
φαρµάκων, τους απασχολούµενους µε την εµπορία αυτών, τη διεύθυνση των
καταστηµάτων και τους αντίστοιχους υπεύθυνους επιστήµονες γεωργικών φαρµάκων και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδοµένα στη ΣΕΑ το αργότερο µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έλευση τριµήνου από την αναγγελία έναρξης
ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων. Οι υποχρεώσεις του προηγούµενου
εδαφίου ισχύουν και σε κάθε µεταβολή στοιχείων υφιστάµενης αναγγελίας έναρξης
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.» - ΑΝΤΙΚ. ΑΡΘΡΟΥ 35 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ.
44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡ.
Ε10 (ΠΕΡ.4) ΤΟΥ ΑΡΘ. 1ο ΤΟΥ Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13[Τέλος
Τροποποίησης]

Άρθρο 36
Κατάλογος εγκεκριµένων σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων –
Ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης
1. Θεσπίζεται Κατάλογος των εγκεκριµένων γεωργικών φαρµάκων, ο οποίος
περιλαµβάνει τα σκευάσµατα των γεωργικών φαρµάκων, για τα οποία έχει
χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, καθώς και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών.
2. Ο Κατάλογος έχει τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Αρµόδια για τη σύνταξη, ενηµέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρµογής
του Καταλόγου ορίζεται η ΣΕΑ.
4. Τα σκευάσµατα, η άδεια των οποίων έχει λήξει ή έχει ανακληθεί, αναγράφονται
στον Κατάλογο µε την ένδειξη «Ανακλήθηκε» και παραποµπή στη σχετική
απόφαση. Σε περιπτώσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της
άδειας, ο αρµόδιος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
ενηµερώνει τον Κατάλογο άµεσα και το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την έκδοση της σχετικής απόφασης.
5. Ο επαγγελµατίας χρήστης προµηθεύεται τα σκευάσµατα που περιλαµβάνονται
στον Κατάλογο µόνο από καταστήµατα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το

σκοπό αυτόν. Το κατάστηµα λιανικής πώλησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο
πώλησης ηλεκτρονικά για κάθε επαγγελµατία χρήστη τα ακόλουθα:
α) Το ονοµατεπώνυµο και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του
επαγγελµατία χρήστη.
β) Η τοποθεσία/περιοχή αγροτεµαχίου.
γ) Ο κωδικός αγροτεµαχίου (εφόσον υπάρχει).
δ) Το χορηγούµενο σκεύασµα.
ε) Η ποσότητα του χορηγούµενου σκευάσµατος.
στ) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασµα.
ζ) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασµα.
η) Τον αριθµό τιµολογίου/απόδειξης.
θ) Τον ειδικό κωδικό του καταστήµατος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.
6. Η επιλογή των σκευασµάτων γίνεται µε βάση την αποτελεσµατικότητα, τον
τρόπο δράσης, το φάσµα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούµενο φυτό,
την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς
στόχους, τη συνδυαστικότητα µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια
εφαρµογής, τα αναµενόµενα υπολείµµατα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειµµατική
διάρκεια, την τοξικολογική σήµανση, τη συµβατότητα µε τη στρατηγική
διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισµών, καθώς και την πιθανή
επίδραση στην επόµενη καλλιέργεια.
7. ∆ίνεται προτεραιότητα στη χρήση σκευασµάτων µε εκλεκτική δράση.
8. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασµάτων χωρίς τη συµπλήρωση του
ειδικού εντύπου.
9. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον επαγγελµατία χρήστη.
10. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται ηλεκτρονική
εφαρµογή στην οποία καταχωρίζονται τα Ειδικά Έντυπα Πώλησης. Η καταχώριση
γίνεται ηλεκτρονικά από τα καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.
Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά και εµπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων. [Αρχή Τροποποίησης]«Η ΣΕΑ δύναται να τα αξιοποιεί για
την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων
∆ράσης, καθώς και για τον έλεγχο της διάθεσης των γεωργικών φαρµάκων στην
αγορά.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 5(Α) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος
Τροποποίησης] . Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής, τα
καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να
καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 5.
11. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ο
φορέας δηµιουργίας, ενηµέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής εφαρµογής της

παραγράφου 10, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τον τύπο και το
περιεχόµενο του Ειδικού Εντύπου Πώλησης.
[Αρχή Τροποποίησης]«12. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
χορηγεί στους υπεύθυνους επιστήµονες και στους υπαλλήλους-πωλητές των
καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, που διενεργούν τις πωλήσεις των
γεωργικών φαρµάκων, άδεια πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή της
παραγράφου 10.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5(Β) ΤΟΥ
ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
13. Απαγορεύεται η χορήγηση σκευασµάτων, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον
εγκεκριµένο Κατάλογο ή δεν είναι σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην ετικέτα.

Άρθρο 37
∆ιαδικασίες ενηµέρωσης του κοινού για τα γεωργικά φάρµακα
1. Οι κατά τόπους αρµόδιες για θέµατα φυτοπροστασίας περιφερειακές και τοπικές
υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι υπεύθυνες για την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρήση των
γεωργικών φαρµάκων και ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόµενες
οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, τις ενδεχόµενες
επιπτώσεις στους οργανισµούς µη στόχους και το περιβάλλον, καθώς επίσης και
για την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χηµικά µέσα.
2. Η ενηµέρωση γίνεται µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και µέσω
διαδικτύου. Οι πληροφορίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
προκειµένου να ανταποκρίνονται στις νεότερες επιστηµονικές και τεχνικές
εξελίξεις. Οι διαδικασίες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης εντάσσονται στο
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης.
3. Το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία και καταγράφει κατά τρόπο συστηµατικό,
περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών
φαρµάκων. Αντίγραφο των καταστάσεων των συµβάντων οξείας δηλητηρίασης ή
άλλων επιπτώσεων διαβιβάζονται στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προκειµένου να γίνει
αξιολόγηση αυτών και να ληφθούν τα ενδεικνυόµενα µέτρα όπως ενηµέρωση του
κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρµάκων,
τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αυτά
χρησιµοποιούνται κατά την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων
∆ράσης.[/cut name2='37' name3='' type='2']

Άρθρο 38
Σύστηµα επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων
1. Θεσπίζεται σύστηµα επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων επαγγελµατικής χρήσης το οποίο οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού
καταλληλότητας.

2. Αρµόδια Αρχή για την εποπτεία του συστήµατος επιθεώρησης του εξοπλισµού
εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων επαγγελµατικής χρήσης είναι η ∆ιεύθυνση
Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισµού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι κατά τόπους αρµόδιες αρχές
των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν Μητρώο Εξοπλισµού
Εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, στο οποίο καταγράφεται κατά κατηγορία,
γεωγραφική περιοχή και χρήστη ο επαγγελµατικός εξοπλισµός εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων. Ο νέος εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, ο
οποίος διατίθεται για χρήση µετά την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών
νόµος, εγγράφεται µε ευθύνη του αγοραστή, στο Μητρώο Εξοπλισµού Εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων της Περιφέρειας στην οποία ανήκει.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι
διαδικασίες επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων.[/cut name2='38' name3='' type='2']

Άρθρο 39
Εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων µε αεροψεκασµό
1. Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 23 όσον αφορά
τους αεροψεκασµούς ορίζεται η ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Η εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων µε αεροψεκασµό απαγορεύεται. Κατά
παρέκκλιση µπορεί να επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον
τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23. Για
την απόφαση παρέκκλισης απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας.

Άρθρο 40
Θέσπιση ειδικών µέτρων για την προστασία των υδάτινων πόρων
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης λαµβάνονται µέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος
και του πόσιµου νερού, τα οποία είναι συµβατά µε το άρθρο 25.

Άρθρο 41
Μέτρα µείωσης της χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή των κινδύνων τους σε
ειδικές περιοχές
Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του άρθρου 32 συµπεριλαµβάνονται µέτρα για τη
µείωση ή απαγόρευση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή των πιθανών τους
κινδύνων σε ειδικές περιοχές που είναι συµβατά µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
26.

Άρθρο 42
Χειρισµός, εφαρµογή και αποθήκευση των σκευασµάτων γεωργικών φαρµ
άκων
1. Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων από τους επαγγελµατίες
χρήστες και συγκεκριµένα:
- Ο χειρισµός, η εφαρµογή και η αποθήκευση
- Η διάθεση του ψεκαστικού διαλύµµατος που αποµένει µετά την εφαρµογή αυτών
- Ο καθαρισµός του εξοπλισµού και των µέσων προσωπικής προστασίας µετά τη
διενέργεια του ψεκασµού και
- Η διαχείριση των κενών συσκευασίας µετά τη χρήση τους
πρέπει να γίνεται χωρίς κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
2. Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του άρθρου 32 ενσωµατώνονται διαδικασίες
ευαισθητοποίησης και τήρησης των υποχρεώσεων των χρηστών, καθώς επίσης και
των δεσµεύσεων των διανοµέων ειδικά σε ζητήµατα ασφαλούς αποθήκευσης και
απόσυρσης.

Άρθρο 43
Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του άρθρου 32 περιλαµβάνει ρυθµίσεις προώθησης της
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 28 .[/cut
name2='43' name3='' type='2']

Άρθρο 44
Έλεγχοι στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων
Η ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καταρτίζει και συντονίζει ετήσια ή πολυετή προγράµµατα
ελέγχου για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων µε σκοπό τη µείωση
των επιπτώσεων της χρήσης των γεωργικών φαρµάκων στον άνθρωπο και το
περιβάλλον, µε εξαίρεση τα προγράµµατα ελέγχου του εξοπλισµού εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων τα οποία καταρτίζονται και συντονίζονται από τη ∆ιεύθυνση
Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο 45

∆ιοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα ορθολογικής χρήσης γεω
ργικών φαρµάκων
1. Σε όποιον παρασκευάζει, τυποποιεί, συσκευάζει ή αποθηκεύει, µε σκοπό την
εµπορία, γεωργικά φάρµακα, χωρίς την προβλεπόµενη εγγραφή στο Μητρώο
βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρµάκων που τηρεί η
αρµόδια αρχή, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 38 έως 44 του παρόντος
επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
3. Σε όποιον χρησιµοποιεί γεωργικά φάρµακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόµενα
στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
4. Σε όποιον ασκεί εµπορία χονδρικής πώλησης ή εµπορία λιανικής πώλησης
γεωργικών φαρµάκων χωρίς την προβλεπόµενη αναγγελία έναρξης και πληρότητα
των υποβληθέντων στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ και τα γεωργικά φάρµακα δεσµεύονται.
5. Αν δεν πληρούνται οι όροι, µε τους οποίους αναγγέλθηκε η έναρξη ασκήσεως
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των
ανθρώπων ή η σταθερότητα των γεωργικών φαρµάκων από την άσκηση της
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται και το
κατάστηµα σφραγίζεται έως ότου εκπληρωθούν οι όροι ασκήσεως εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων µετά από έλεγχο από την αρµόδια αρχή. Σε όποιον ασκεί
την εµπορία και διαθέτει γεωργικά φάρµακα, τα οποία δεν έχουν άδεια διάθεσης
στην αγορά, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης µπορεί: α) να
απαγορευτεί η άσκηση εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τουλάχιστον
ένα έτος είτε και β) να δεσµεύονται τα γεωργικά φάρµακα.
[Αρχή Τροποποίησης]«6. Στον υπεύθυνο του καταστήµατος εµπορίας γεωργικών
φαρµάκων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ, αν διαπιστωθούν λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων χωρίς
να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς την
ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης όταν εκδίδεται από
επιστήµονα αρµόδιο να συ-νταγογραφεί ή σε περίπτωση κατοχής ανεκτέλεστων ή
ανυπόγραφων συνταγών χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς την παρουσία
υπεύθυνου επιστήµονα ή υπαλλήλου-πωλητή, αρµόδιου για την εκτέλεση
συνταγής γεωργικών φαρµάκων.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6(Α) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
7. Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρµακα κατά παράβαση των
οριζόµενων στο άρθρο 35, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ.
8. Σε όποιον διαθέτει γεωργικά φάρµακα στον επαγγελµατία χρήστη χωρίς την
καταγραφή της συναλλαγής στο προβλεπόµενο ειδικό έντυπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 36, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ.

9. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των
ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες
ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000)
έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
[Αρχή Τροποποίησης]«9.α. α) Στον υπεύθυνο επιστήµονα του καταστήµατος
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή
χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης
της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης.
β) Στον υπάλληλο-πωλητή γεωργικών φαρµάκων του καταστήµατος εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων,
χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή µε
συνταγή που εκδίδει ο ίδιος χωρίς να είναι επιστήµονας αρµόδιος να
συνταγογραφεί.
γ) Σε όποιον εκδίδει συνταγές χρήσης γεωργικών φαρµάκων χωρίς να πληροί τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35, επιβάλλεται
πρόστιµο από τριακόσια (300) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
δ) Στον επαγγελµατία χρήστη που χρησιµοποιεί γεωργικά φάρµακα χωρίς την
έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς να
εφαρµόζει τα προβλεπόµενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων,
επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
ε) Σε όποιον ασκεί χονδρική πώληση γεωργικών φαρµάκων σε καταστήµατα που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια
(1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.» - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 9Α ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 45 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Β) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-214 [Τέλος Τροποποίησης]
10. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων του παρόντος άρθρου, τα όρια των
προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι
λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούµενου επιβληθέντος. Ως υποτροπή ορίζεται
η επανάληψη παράβασης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.
11. Για την επιµέτρηση των προστίµων των παραγράφων συνεκτιµώνται τα
παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης,
β) οι συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση.
12. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη
διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει
εγγράφως τις απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας
και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η
υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην
αρµόδια αρχή.

13. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής.
14. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις παραβάσεις των
παραγράφων 1 έως 11, εκτός των παραβάσεων του άρθρου 38 για τις οποίες
εισηγείται η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού
Εξοπλισµού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα
του παρόντος άρθρου. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια
έσοδα και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την
κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο 46
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα ορθολογικής χρήσης γεωργι
κών φαρµάκων
1. Σε όποιον παρασκευάζει, τυποποιεί, συσκευάζει ή αποθηκεύει, µε σκοπό την
εµπορία, γεωργικά φάρµακα, χωρίς την προβλεπόµενη εγγραφή στο Μητρώο
βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρµάκων που τηρεί η
αρµόδια αρχή, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
2. Σε όποιον ασκεί εµπορία χονδρικής πώλησης ή εµπορία λιανικής πώλησης
γεωργικών φαρµάκων, χωρίς την προβλεπόµενη αναγγελία έναρξης ή σε
περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Όποιος ασκεί εµπορία γεωργικών φαρµάκων, τα οποία δεν έχουν άδεια
διάθεσης στην αγορά, τιµωρείται και µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
4. Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρµακα, κατά παράβαση των
οριζόµενων στο άρθρο 35, επιβάλλεται φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1)
έτος.
5. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια των ελέγχων από τα
εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει
ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47

Παρακολούθηση τιµών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας στην εµπορία των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων θεσπίζονται τα παρακάτω:
α) Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων γεωργικών φαρµάκων αναγράφουν στη
συσκευασία τη λιανική τιµή πώλησης.
β) Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης αναρτούν σε εµφανές σηµείο και
δηµοσιοποιούν τον τιµοκατάλογο των διατιθέµενων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
γ) Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπρο-στατευτικών προϊόντων
υποβάλλουν κατ’ έτος στη ΣΕΑ τους επίσηµους τιµοκαταλόγους χονδρικής
πώλησης και τις ετήσιες µεταβολές τιµών των φυτοπροστατευτι-κών προϊόντων και
των σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς τα οποία
διαθέτουν το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους.
δ) Ιδρύεται παρατηρητήριο παρακολούθησης τιµών λιανικής πώλησης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι
τρόποι λειτουργίας του και συνεργασίας του µε αντίστοιχες δοµές του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 48
Σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς
1. Ως σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς ορίζονται
αυτά που περιέχουν αποκλειστικά οργανισµούς, οι οποίοι είναι ορατοί δια γυµνού
οφθαλµού και χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας.
2. Οι ∆ιευθύνσεις Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικής Γεωργίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρµόδιες για την κατάρτιση
εθνικού καταλόγου των σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν
µακροοργανισµούς, στον οποίο εγγράφονται τα σκευάσµατα, ο µακροοργανισµός,
το φάσµα δράσης, καθώς και ο κάτοχος των στοιχείων.
Ο εθνικός κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Η αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, είτε αυτοπροσώπως από τον αιτούντα που επιθυµεί να διαθέσει το
προϊόν στην αγορά, εφόσον έχει έδρα στην Ελλάδα, είτε µέσω εκπροσώπου του. Η
εγγραφή στον εθνικό κατάλογο πραγµατοποιείται, εφόσον, ύστερα από αξιολόγηση
των στοιχείων που υποβλήθηκαν, διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια
ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και της
αποτελεσµατικότητας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι
πληροφορίες και µελέτες που καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι όσον αφορά την
εγγραφή στον εθνικό κατάλογο των σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν
µακρο-οργανισµούς, η αρµόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης, καθώς και οι
προϋποθέσεις για την αδειοδότηση µονάδων παρασκευής σκευασµάτων
φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς.[/cut name2='48'
name3='' type='2']

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 49
Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων
προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων»- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7(Α) ΤΟΥ ΑΡΘ.
44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «1. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελµατική χρήση βιοκτόνων
προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
χωρίς την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος επιβάλλεται
πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελµατική χρήση βιο-κτόνων προϊόντων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλλεται
πρόστιµο από τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και απαγορεύεται
η χρήση αυτών για χρονική περίοδο από τρεις (3) µήνες έως πέντε (5) έτη,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν:
α) χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν,
β) δεν λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρµογή των
βιοκτόνων αυτών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου
επιστήµονα για την επίβλεψη του έργου της επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων.» ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7(Β) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ
Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
3. Σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων του παρόντος άρθρου, τα όρια των
προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι
λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούµενου επιβληθέντος.
4. Για την επιµέτρηση των προστίµων συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο,
β) η διάρκεια της παράβασης.
5. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη
διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις
απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και
ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η
υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην
αρµόδια αρχή.

6. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µετά από εισήγηση της αρµόδιας αρχής. Η άδεια αφαιρείται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα και
κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρµογή
της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα
του παρόντος άρθρου.

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 49Α
∆υνατότητα ένστασης
1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 13, 45,
και 49, εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις του άρθρου 38, και ενώπιον του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι παραβάτες έχουν το δικαίωµα
υποβολής ένστασης. Η ένσταση κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής ή στη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Μηχανολογικού Εξοπλισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κατά περίπτωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των
αποφάσεων επιβολής προστίµου.
Για τη συζήτηση των ενστάσεων συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην οποία καθορίζονται η σύνθεση, οι
ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετικό θέµα.
2. Ειδικά για τη συζήτηση ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίµων για
παραβάσεις του άρθρου 38 συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην οποία καθορίζονται η σύνθεση, οι
ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετικό θέµα.
3. Οι επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου τους και εισηγούνται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µετά από εξέταση της νοµιµότητας και της ουσίας των ενστάσεων, την ακύρωση εν
όλω ή εν µέρει ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίµου ή την
απόρριψη της ένστασης.
Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επί της ένστασης
είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή και κοινοποιείται, επί αποδείξει στον ενδιαφερόµενο.» - ΠΡΟΣΘ. ΑΡΘΡΟΥ 49Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν.
4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 50
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα
παρακάτω:
α) Οι εθνικές απαιτήσεις σε στοιχεία (άρθρο 4 παρ. 5).
β) Η σύνθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρµάκων (άρθρο 5 παρ.
4) και θέµατα λειτουργίας της (άρθρο 5 παρ. 10).
γ) Τα επιτρεπόµενα µέσα διαφήµισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
δ) Οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση στους επαγγελµατίες χρήστες (άρθρο 19
παρ. 1).
ε) Η σύσταση της επιτροπής υποβολής πρότασης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης
(άρθρο 32 παρ. 1).
στ) Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 33 παρ. 4).
ζ) Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής
γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 34 παρ. 3).
η) Ο φορέας δηµιουργίας, ενηµέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής
καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρµάκων (άρθρο 36
παρ. 11).
θ) Οι διαδικασίες επιθεώρησης του εξοπλισµού γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 22
παρ. 6 και άρθρο 38).
ι) Ο τρόπος λειτουργίας του παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιµών λιανικής
πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 47 περίπτωση δ΄).
κ) Οι πληροφορίες και µελέτες που καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι για τα
σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς (άρθρο 48 παρ.
4).
λ) Οι άλλες αρµόδιες αρχές αξιολόγησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 3 παρ. 4).
[Αρχή Τροποποίησης]«µ) Οι διαδικασίες δέσµευσης και διαχείρισης γεωργικών
φαρµάκων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δραστικών ουσιών, καθώς και
σπόρων επενδυµένων µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τις αρµόδιες αρχές
ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του
άρθρου 9 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 45.
ν) Οι αρµόδιες αρχές και η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης της
αποτελεσµατικότητας των επισήµων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
στα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω ή µέσα σε φυτικά προϊόντα ή προϊόντα
πρώτης µεταποίησης.
ξ) Οι τεχνικές διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό µέτρο για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009 και τη συµµόρφωση προς την
Οδηγία 2009/128/ΕΚ ως και οι διαδικασίες παραλλήλου εµπορίου και οι διαδικασίες
και το υλικό κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρµάκων.

ο) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών
φαρµάκων εγκεκριµένων για επαγγελµατική χρήση γίνεται µόνο από πρόσωπο ή
υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς
γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33.
π) Το περιεχόµενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρµάκου, η
διαδικασία και ο τρόπος έκδοσής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστηµονική
µεθοδολογία που ακολουθείται για την έκδοση και την επιλογή των δραστικών
ουσιών και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 35. Με την ίδια απόφαση δύναται να θεσπισθεί η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρµάκων, ως απαραίτητη
διαδικασία για την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους
επαγγελµατίες χρήστες αυτών, οι καλλιέργειες στις οποίες εφαρµόζεται, ο τύπος
και το περιεχόµενο του ειδικού εντύπου ηλεκτρονικής συνταγής, ο ορισµός
αρµόδιων αρχών, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, η
θέσπιση διοικητικών κυρώσεων και κάθε σχετικό θέµα που αφορά την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση των γεωργικών φαρµάκων.
ρ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την υποβολή αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων που παρέχουν αρχική
και συµπληρωµατική κατάρτιση σε επαγγελµατίες χρήστες, διανοµείς,
συµπεριλαµβανοµένων των υπευθύνων πώλησης και συµβούλους γεωργικών
φαρµάκων, το σύστηµα για τη χορήγηση πιστοποιητικού αρχικής και
συµπληρωµατικής κατάρτισης των ανωτέρω και κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του άρθρου 19, µε το οποίο ενσωµατώθηκε το άρθρο 5 και το
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Μ,Ν,Ξ,Ο,Π ΚΑΙ Ρ ΣΤΗΝ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9(Α) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32
Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού:
α) Καθορίζονται επιπρόσθετες αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του νόµου (άρθρο
3 παρ. 3).
β) Τα αρµόδια όργανα και υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 12 παρ. 1).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα παρακάτω:
α) Το ύψος και η αναπροσαρµογή των παραβόλων που αφορούν την αδειοδότηση
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 6 παρ. 3).
β) Αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις σε
θέµατα φυτοπροστατευ-τικών προϊόντων (άρθρο 9 παρ. 21), υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 13 παρ. 8), ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρµάκων (άρθρα 45, 16).
γ) Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους (άρθρο 31 παρ. 2).
δ) Αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα των παραβάσεων σε θέµατα καταπολεµήσεως
εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένες περιοχές.

[Αρχή Τροποποίησης]«ε) Το ύψος και η αναπροσαρµογή του παραβόλου για την
αναγγελία έναρξης εµπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης γεωργικών
φαρµάκων.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Ε ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9(Β)
ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα παρακάτω:
α) Η θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης (άρθρο 32 παρ. 1).
β) Τα µέτρα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιµου νερού
(άρθρο 40).
[Αρχή Τροποποίησης]«5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζεται η διαδικασία
ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως χονδρικής και
λιανικής εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης
γεωργικών φαρµάκων που προορίζονται για χονδρική εµπορία, οι κατά τόπους
αρµόδιες για την έκδοση αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, οι υπεύθυνοι
επιστήµονες και οι υπάλληλοι-πωλητές γεωργικών φαρµάκων, η απασχόληση
αυτών, η διαδικασία ελέγχου της εµπορίας, οι αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια
πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ελέγχων στην εµπορία των γεωργικών
φαρµάκων, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του τιµοκαταλόγου των
διατιθέµενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναρτάται σε καταστήµατα
λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9(Γ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος
Τροποποίησης]

Άρθρο 51
Τροποποίηση των διατάξεων του ν.
721/1977 για τα βιοκτόνα προϊόντα αρµοδιότητας
του Υπουργείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίµων
1. Μετά την περίπτωση δ΄ του άρθρου 26 του ν. 721/ 1977 (Α΄ 298) προστίθεται
νέα περίπτωση ε΄ που έχει ως εξής:
«ε) Τα βιοκτόνα προϊόντα που ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18
σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως ισχύει ως προς
τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισής τους.»
2. Μετά την περίπτωση κστ΄ του άρθρου 14 του ν. 721/1977 (Α΄298),
προστίθενται νέες περιπτώσεις κζ΄και κη΄ που έχουν ως εξής:
«κζ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά,
οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα προς εκτέλεση των διατάξεων των κανονισµών
και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκτόνα προϊόντα.
κη) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι

προϋποθέσεις έγκρισης των βιοκτόνων προϊόντων της περίπτωσης ε΄ του άρθρου
26 του ν. 721/1977 (Α΄ 298).»
3. Το άρθρο 5 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται και στα βιοκτόνα προϊόντα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 52
Καταργούµενες - µεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Το ν.δ. 220/1973 (Α΄170).
β) Οι διατάξεις του ν. 721/1977 (Α΄298) όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 721/1977 (Α΄298) και κάθε αναφορά στο
Ανώτατο Συµβούλιο Γεωργικών Φαρµάκων που γίνεται στο νόµο αυτόν και στο
π.δ. 205/2001 (Α΄160) όσον αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν οι
κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 53
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η υπ’ αριθ. 392169/ 20.10.1999 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας «Γενικοί κανόνες
χρήσης του όρου Τοπικός Οίνος ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»
(Β΄ 1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί-ευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράβολα αδειοδότησης
Καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλων:
Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ
1) Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας φακέλου δραστικής ουσίας όταν η χώρα
µας είναι κράτος µέλος- εισηγητής,
2) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος
µέλος-εισηγητής,
3) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι
κράτος µέλος-εισηγητής,
4) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι
κράτος µέλος-εισηγητής,
5) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαµηλού κινδύνου όταν η
χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
6) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος
µέλος-συν-εισηγητής,
7) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι
κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
8) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι
κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
9) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαµηλού κινδύνου όταν η
χώρα µας είναι κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
10) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών όταν η
χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
11) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών
όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
12) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών ουσιών
όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
13) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης δραστικών ουσιών χαµηλού κινδύνου
όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
14) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα
µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
15) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα µας
είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
16) Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναµίας της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας και/ή για τον έλεγχο της ισοδυναµίας των προστατευοµένων µελετών των

στοιχείων ήδη εγκεκριµένων δραστικών ουσιών και δραστικών ουσιών χαµηλού
κινδύνου όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
17) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες,
18) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά µε αµοιβαία
αναγνώριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες
δραστικές ουσίες,
19) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες, για τα οποία γίνεται
αναφορά µε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και
αξιολογηθεί για άλλο πανοµοιότυπο σκεύασµα,
20) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες, σε
συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
21) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες,
µετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της άδειας κυκλοφορίας,
22) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τροποποίηση υφιστάµενης άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων
των δραστικών ουσιών που περιέχει το σκεύασµα,
23) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσµατος δράσης άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές,
24) Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την
Ευρωπαϊκή Ένωση,
25) Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την
Ευρωπαϊκή Ένωση,
26) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
27) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις,
28) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσµατος δράσης άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος σηµασίας,
29) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος δράσης, οι οποίες απαιτούν
την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές,

30) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος δράσης, οι οποίες δεν
απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές,
31) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων µε αµοιβαία αναγνώριση, που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες
χαµηλού κινδύνου,
32) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου, για
τα οποία γίνεται αναφορά µε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη
κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο όµοιο σκεύασµα,
33) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου που έχουν
εγκριθεί, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
34) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες χαµηλού
κινδύνου που έχουν εγκριθεί, µετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της άδειας
κυκλοφορίας,
35) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και την τροποποίηση άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των
δραστικών ουσιών χαµηλού κινδύνου που περιέχει το σκεύασµα,
36) Παράβολο για τη διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχει εγκεκριµένες δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου,
37) Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες χαµηλού
κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
38) Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες, χαµηλού
κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
39) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες,
χαµηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια σχετικής απόφασης της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
40) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος δράσης, οι οποίες απαιτούν
την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές και περιέχουν δραστικές ουσίες
χαµηλού κινδύνου,
41) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος δράσης, οι οποίες δεν
απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές και περιέχουν δραστικές
ουσίες χαµηλού κινδύνου,
42) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εµπορίου γεωργικού
φαρµάκου,

43) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά προσθέτων,
44) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε θέµατα εγκρίσεων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
45) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωµένων αντιγράφων
εγκρίσεων και αξιολογήσεων φυτο-προστατευτικών προϊόντων,
46) Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σε σκευάσµατα
που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση,
47) Παράβολο για την αναγνώριση Πειραµατικών Μονάδων διεξαγωγής
πειραµάτων αγρού,
48) Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πειραµατικών Μονάδων
διεξαγωγής πειραµάτων αγρού,
49) Παράβολο κατ’ έτος για τη διεξαγωγή πειραµάτων αγρού από τις Πειραµατικές
Μονάδες,
50) Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραµατισµού,
51) Παράβολο για την εγγραφή µακροβιακών σκευασµάτων στον εθνικό κατάλογο,
52) Παράβολο για την παραγωγή µακροβιακών σκευασµάτων.
Β. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1) Οι αιτούντες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 396/2005, για τον
καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων καταβάλλουν παράβολο εξέτασης της
αίτησής τους στις περιπτώσεις που απαιτείται αξιολόγηση στοιχείων απαραίτητων
για την προετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του
πιο πάνω Κανονισµού (ΕΚ) µε σκοπό τον καθορισµό ανώτατων ορίων
υπολειµµάτων τα οποία δεν περιέχονται σε αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης
στην αγορά γεωργικού φαρµάκου στη χώρα µας ή σε αίτηση για χορήγηση άδειας
διάθεσης στην αγορά στη νότια ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτόν
καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλων:
α) Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας αίτησης,
β) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (µεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας,
υπολειµµάτων) µε σκοπό τον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων για
δραστική ουσία που δεν έχει καταχωριστεί στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997
(Α΄104) το οποίο ενσωµατώνει την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ,
γ) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (µεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας,
υπολειµµάτων) µε σκοπό τον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων για
δραστική ουσία που έχει καταχωριστεί στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997 το
οποίο ενσωµατώνει την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
1) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εµπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης
γεωργικών φαρµάκων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Περιεχόµενο κατάρτισης
α) Η νοµοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρµακα και τη χρήση τους.
β) Κίνδυνοι από την ύπαρξη των παράνοµων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις
µεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.
γ) Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται µε τα γεωργικά φάρµακα και τους
τρόπους εντοπισµού και ελέγχου αυτών, ειδικότερα δε:
αα) οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόµενοι, άτοµα που
εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρµογή και άτοµα που
χειρίζονται ή τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρµογή) και τους τρόπους
µε τους οποίους παράγοντες όπως το κάπνισµα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς·
ββ) τα συµπτώµατα δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα και την παροχή πρώτων
βοηθειών·
γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο, τα ωφέλιµα έντοµα, την
άγρια πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και για το περιβάλλον γενικότερα.
δ) Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας,
στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, αρχές βιολογικής
γεωργίας, µέθοδοι βιολογικού ελέγχου επιβλαβών οργανισµών, πληροφορίες για
τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τοµέα κατευθυντήριες
γραµµές για την ολοκληρωµένη φυτοπροστασία.
ε) Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να
διευκολυνθούν οι επαγγελµατίες χρήστες στην επιλογή, για δεδοµένη κατάσταση,
του πιο ενδεδειγµένου γεωργικού φαρµάκου µε τις µικρότερες παρενέργειες στην
ανθρώπινη υγεία, τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον
µεταξύ όλων των εγκεκριµένων προϊόντων για την καταπολέµηση δεδοµένου
προβλήµατος επιβλαβών οργανισµών.
στ) Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισµούς
που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές
για την αποθήκευση, το χειρισµό και την ανάµειξη γεωργικών φαρµάκων και για
τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων µολυσµένων υλικών και της
περίσσειας γεωργικού φαρµάκου (συµπεριλαµβανοµένου του ψεκαστικού
διαλύµατος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωµένα· συνιστώµενος
τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (µέσα ατοµικής προστασίας).
ζ) Προσεγγίσεις µε βάση τον κίνδυνο, που λαµβάνουν υπόψη τις τοπικές
υδρολογικές παραµέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίµα, οι τύποι
εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
η) ∆ιαδικασίες προετοιµασίας του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων
για χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της βαθµονόµησής του, και για λειτουργία µε
ελάχιστους κινδύνους για το χρήστη, άλλα άτοµα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν
αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον,
περιλαµβανοµένων των υδάτινων πόρων.

θ) Χρήση και συντήρηση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων και
ειδικές τεχνικές ψεκασµού
(π.χ. ψεκαστήρες χαµηλού όγκου και ακροφύσια χαµηλής αεροµεταφοράς), καθώς
και στόχοι του τεχνικού ελέγχου των χρησιµοποιούµενων ψεκαστήρων και τρόποι
βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασµού. Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη
χρήση φορητού εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων ή επινώτιων
ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά µέτρα διαχείρισης κινδύνων.
ι) Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του
περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής,
µόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινοµένων που θα µπορούσαν να
δηµιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρµάκων.
κ) Ειδική µέριµνα σε περιοχές που προστατεύονται µε βάση το ν. 3199/2003 (Α΄
280) µε τον οποίο ενσωµατώνεται η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
λ) Τεχνικά µέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.
µ) Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Μέτρα διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας και της προστασίας του περιβά
λλοντος κατά την εφαρµογή των γεωργικώνφαρµάκων
α) Η επιθεώρηση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων καλύπτει όλες
τις παραµέτρους που έχουν σηµασία για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας
και προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η πλήρης
αποτελεσµατικότητα της εργασίας εφαρµογής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τις
πρέπουσες επιδόσεις των συστηµάτων και λειτουργιών του εξοπλισµού
προκειµένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των στόχων που ακολουθούν.
β) Ο εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα
και να χρησιµοποιείται ορθά σε σχέση µε τον προοριζόµενο σκοπό του
εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα ακριβούς δοσολογίας και διασποράς των
γεωργικών φαρµάκων. Ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση
ώστε να πληρώνεται και να εκκενώνεται ακίνδυνα, εύκολα και εντελώς και να
αποτρέπεται η διαρροή των γεωργικών φαρµάκων. Πρέπει επίσης να επιτρέπει
εύκολο και ολοκληρωτικό καθαρισµό, να εξασφαλίζει ασφαλείς διαδικασίες, καθώς
επίσης να ελέγχεται και διακόπτεται άµεσα η λειτουργία του από τη θέση του
χειριστή. Οι προσαρµογές, εφόσον απαιτούνται, πρέπει να είναι απλές, ακριβείς και
να δύνανται να επαναληφθούν.
γ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα εξής:
αα) Μέρη του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης. Ο προφυλακτήρας του
κινητήριου άξονα λήψης ισχύος και ο προφυλακτήρας της σύνδεσης εισόδου
ισχύος πρέπει να είναι τοποθετηµένοι και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η δε
λειτουργία των προστατευτικών µηχανισµών και των τυχόν κινούµενων ή

περιστρεφόµενων στοιχείων του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης δεν πρέπει να
επηρεάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χειριστή.
ββ) Αντλία. Η δυναµικότητα της αντλίας πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις
ανάγκες του εξοπλισµού, η δε αντλία πρέπει να λειτουργεί σωστά, ώστε να
εξασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη παροχή εφαρµογής. ∆εν πρέπει να υπάρχουν
διαρροές από την αντλία.
γγ) Ανάδευση. Οι αναδευτήρες πρέπει να εξασφαλίζουν την πρέπουσα ανατάραξη,
ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη συγκέντρωση σε ολόκληρο τον όγκο του
υγρού ψεκαστικού διαλύµατος που περιέχεται στο βυτίο.
δδ) Βυτίο ψεκασµού. Τα βυτία ψεκασµού, καθώς και ο δείκτης περιεχοµένου του
βυτίου, τα συστήµατα πλήρωσης, τα στραγγιστήρια και τα φίλτρα, τα συστήµατα
εκκένωσης και έκπλυσης και τα συστήµατα ανάµειξης πρέπει να λειτουργούν έτσι
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο η τυχαία διαφυγή, η ανοµοιογενής κατανοµή
της συγκέντρωσης, η έκθεση του χειριστή και η ποσότητα περιεχοµένου που
παραµένει εντός του βυτίου.
εε) Συστήµατα µετρήσεων, ελέγχου και ρυθµίσεων. Όλα τα συστήµατα µέτρησης,
εκκίνησης και διακοπής και ρύθµισης της πίεσης ή/και της ταχύτητας ροής πρέπει
να έχουν την κατάλληλη ρύθµιση και να λειτουργούν σωστά και χωρίς διαρροές. Ο
έλεγχος της πίεσης και ο χειρισµός των συστηµάτων ρύθµισης της πίεσης πρέπει
να είναι εφικτά µε ευχέρεια κατά την εφαρµογή. Τα συστήµατα ρύθµισης της
πίεσης πρέπει να διατηρούν σταθερή ενεργό πίεση σε σταθερό αριθµό
περιστροφών της αντλίας, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή εφαρµογής.
στστ) Σωληνώσεις και εύκαµπτοι σωλήνες. Οι σωληνώσεις και οι εύκαµπτοι
σωλήνες πρέπει να βρίσκονται στην πρέπουσα κατάσταση για να αποτρέπεται η
διατάραξη της ροής του υγρού ή η τυχαία διαφυγή σε περίπτωση αστοχίας. ∆εν
πρέπει να υπάρχουν διαρροές όταν οι σωληνώσεις και οι εύκαµπτοι σωλήνες
λειτουργούν υπό τη µέγιστη πίεση που µπορεί να επιτευχθεί στο σύστηµα.
ζζ) Φίλτρα. Για να αποφεύγονται η ανατάραξη και η ανοµοιογένεια της ροής
ψεκασµού, τα φίλτρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, το δε µέγεθος των
βροχίδων του πλέγµατός τους πρέπει να αντιστοιχεί στο µέγεθος των ακροφυσίων
που φέρει ο ψεκαστήρας. Εφόσον υπάρχει, το σύστηµα ένδειξης της απόφραξης
φίλτρου πρέπει να λειτουργεί σωστά. viii) Βραχίονας ψεκασµού (προκειµένου για
εξοπλισµό που ψεκάζει γεωργικά φάρµακα µε τη βοήθεια οριζόντιου βραχίονα που
βρίσκεται σε µικρή απόσταση από την καλλιέργεια ή το υλικό που πρέπει να
ψεκαστεί). Ο βραχίονας ψεκασµού πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να
έχει σταθερότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα συστήµατα στερέωσης και
ρύθµισης, καθώς και οι µηχανισµοί απόσβεσης των ακούσιων κινήσεων και
αντιστάθµισης των κλίσεων του εδάφους πρέπει να λειτουργούν σωστά.
ηη) Ακροφύσια. Τα ακροφύσια πρέπει να λειτουργούν σωστά, ώστε να ελέγχεται η
στάλαξη όταν διακόπτεται ο ψεκασµός. Για να εξασφαλίζεται οµοιογενής
ψεκασµός, η παροχή από κάθε επί µέρους ακροφύσιο δεν πρέπει να αποκλίνει
σηµαντικά από τα δεδοµένα των πινάκων παροχής του κατασκευαστή.
θθ) Κατανοµή. Η εγκάρσια και η κατακόρυφη (στις περιπτώσεις εφαρµογής σε
κατακόρυφες καλλιέργειες) κατανοµή του ψεκαστικού διαλύµατος στην έκτασηστόχο πρέπει να είναι οµοιογενής αναλόγως περιπτώσεως.

ιι) Ανεµιστήρας (προκειµένου για εξοπλισµό που κατανέµει γεωργικά φάρµακα µε
τη βοήθεια ρεύµατος αέρα). Ο ανεµιστήρας πρέπει να βρίσκεται σε καλή
κατάσταση και να εξασφαλίζει σταθερό και αξιόπιστο ρεύµα αέρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
Γενικές αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας
α) Η πρόληψη ή/και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών πρέπει να
επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται, µεταξύ άλλων επιλογών, ιδίως µε:
αα) αµειψισπορά,
ββ) χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιµασία σποροκλινής µε
σκοπό το σπάσιµο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπο-λέµησή
τους, ηµεροµηνίες και πυκνότητες σποράς, συγκαλλιέργεια µε εδαφοκάλυψη,
άροση συντήρησης, κλάδεµα και άµεση σπορά),
γγ) χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών και
τυποποιηµένου/πιστοποιηµένου υλικού σποράς και φύτευσης,
δδ) χρήση ισορροπηµένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και
άρδευσης/αποστράγγισης,
εε) παρεµπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισµών µε µέτρα υγιεινής (π.χ. µε
τακτικό καθαρισµό των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού),
στστ) προστασία και ενίσχυση σηµαντικών επωφελών οργανισµών, µε κατάλληλα
µέτρα φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδοµών εντός και εκτός των
χώρων παραγωγής.
β) Οι επιβλαβείς οργανισµοί πρέπει να παρακολουθούνται µε κατάλληλες µεθόδους
και εργαλεία, εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να
περιλαµβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις, καθώς και συστήµατα επιστηµονικώς
ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό,
καθώς και η αξιοποίηση συµβουλών από συµβούλους µε επαγγελµατική κατάρτιση.
γ) Με βάση τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, ο επαγγελµατίας χρήστης
πρέπει να αποφασίζει αν και πότε πρέπει να εφαρµόσει µέτρα φυτοπροστασίας.
Άρτιες και επιστηµονικά ορθές τιµές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση
για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισµούς, πριν από τις
εφαρµογές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατωτέρων ορίων επέµβασης
που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριµένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες
και τις ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.
δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες µέθοδοι χωρίς χηµικά µέσα πρέπει
να προτιµούνται από τις µεθόδους µε χηµικά µέσα, εφόσον παρέχουν
ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισµών.
ε) Τα γεωργικά φάρµακα που εφαρµόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά
για το συγκεκριµένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία
του ανθρώπου, τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.

στ) Ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων
και άλλων µορφών παρέµβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. µε χαµηλές δόσεις,
µειωµένη συχνότητα εφαρµογής ή µερική εφαρµογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου
για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της
ανθεκτικότητας στους πληθυσµούς επιβλαβών οργανισµών.
ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα µέτρο φυτοπροστασίας
είναι γνωστός και εάν το επίπεδο επιβλαβών οργανισµών απαιτεί επανειληµµένη
εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρµόζονται οι
διαθέσιµες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας προκειµένου να διατηρηθεί
η αποτελεσµατικότητα των προϊόντων. Σε αυτές µπορεί
να περιλαµβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρµάκων µε διάφορους
τρόπους δράσης.
η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρµάκων και την παρακολούθηση
των επιβλαβών οργανισµών, ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την
επιτυχία των εφαρµοζόµενων µέτρων φυτοπροστασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Εναρµονισµένοι δείκτες κινδύνου
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012

