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ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΡΩΤΟ Αρ. Φφλλου 8 / 27 Ιανουαρίου 2012 
 

NOMOΣ ΥΡ’ ΑΙΘ. 4036 
 

Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά, ορκολογικι χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ. 
 
 

Με ενςωματωμζνεσ τισ τροποποιιςεισ (βλζπε παραπομπζσ ςτο τζλοσ κάκε ςελίδασ) 
 
Τροποποιικθκε από: 

1. ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) 9-5-2013 
2. ν.4235/2014 (ΦΕΚ Αϋ32) 11-2-2014 

Το πλιρεσ κείμενο των νομοκετικϊν διατάξεων μπορεί να αναηθτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ 
Τυπογραφείου (www.et.gr) . 

 
Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα κωδικοποίθςθ είναι μια άτυπθ διοικθτικι ςυλλογι των διατάξεων του 
Ν.4036/2012 και των διατάξεων που τον τροποποίθςαν ι τον ςυμπλιρωςαν.  Κατά ςυνζπεια, κάκε 

ενδιαφερόμενοσ που κα χρειάηεται να ανατρζχει ςτισ διατάξεισ τθσ ςυλλογισ αυτισ, δεν κα πρζπει να 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ, αλλά τισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4036/2012 και των ςυναφϊν ςυμπλθρωματικϊν 

ι τροποποιθτικϊν διατάξεων. 
 

ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρκρο 1 
Σκοπόσ – Αντικείμενο 

1. Σκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι:  

α) θ λιψθ των αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των διατάξεων:  

αα) του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ 
Οκτωβρίου 2009, ςχετικά με τθ διάκεςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν αγορά και τθν κατάργθςθ 
των Οδθγιϊν 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των εφαρμοςτικϊν Κανονιςμϊν αυτοφ,  

ββ) του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 396/2005 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ 
Φεβρουαρίου 2005, για τα ανϊτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςα θ πάνω 
ςτα τρόφιμα και τισ ηωοτροφζσ φυτικισ και ηωϊκισ προζλευςθσ και για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των εφαρμοςτικϊν Κανονιςμϊν αυτοφ,  

β) θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Οκτωβρίου 2009, ςχετικά με τθν κοινι κζςθ του Συμβουλίου 
που αφορά τον κακοριςμό πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ με ςκοπό τθν επίτευξθ ορκολογικισ χριςθσ των 
γεωργικϊν φαρμάκων, των εφαρμοςτικϊν μζτρων αυτισ και θ λιψθ εκνικϊν μζτρων ςυμμόρφωςθσ προσ 
τισ απαιτιςεισ τθσ εν λόγω Οδθγίασ,  

 
γ) θ κζςπιςθ άλλων ςυναφϊν με τα γεωργικά φάρμακα διατάξεων.  
 

http://www.et.gr/
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ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΙΘ. 1107/2009 
ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
ΡΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΗΣ – ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΗ 

 
Άρκρο 2 

Ρεδίο εφαρμογισ 

Το μζροσ αυτό του παρόντοσ νόμου εφαρμόηεται ςτα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά 
προϊόντα.  
 

Άρκρο 3 
Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι (ΣΕΑ) και Αρμόδιεσ Αρχζσ 

1. Η Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται 
ωσ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι (ΣΕΑ) για τθν εφαρμογι των διατάξεων:  

i) Του Kανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ 
Οκτωβρίου 2009, ςχετικά με τθ διάκεςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν αγορά και τθν κατάργθςθ 
των Οδθγιϊν 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

ii) Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 396/2005 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ 
Φεβρουαρίου 2005, για τα ανϊτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςα ι πάνω 
ςτα τρόφιμα και τισ ηωοτροφζσ φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ και για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

iii) Τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Οκτωβρίου 2009, 
ςχετικά με τθν κοινι κζςθ του Συμβουλίου για τθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων.  

2. Η ΣΕΑ είναι υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό των αρμόδιων αρχϊν για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, τθ 
ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν Ευρωπαϊκι Αρχι για τθν Αςφάλεια των 
Τροφίμων, τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ των άλλων κρατϊν - μελϊν, τουσ παραςκευαςτζσ, τουσ παραγωγοφσ, τουσ 
επαγγελματίεσ χριςτεσ και διάφορουσ φορείσ που εμπλζκονται ςε κζματα γεωργικϊν φαρμάκων.  

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου Υπουργοφ κακορίηονται οι 
αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου και οι αρμοδιότθτζσ τουσ.  

4. Αρμόδια Αρχι για τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων, ωσ απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ άδειασ 
κυκλοφορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 είναι το 
Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι 
κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ ςτθν περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ, μπορεί να ορίηονται κι άλλεσ αρμόδιεσ 
αρχζσ αξιολόγθςθσ, που πλθροφν τισ επιςτθμονικζσ προχποκζςεισ, αν κρικεί αναγκαίο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΙΘ. 1107/2009 ΚΑΙ 396/2005 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΜΟΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ 

 
Άρκρο 4 

Άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά 

1. Για τθ διάκεςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν αγορά απαιτείται άδεια από τθ Συντονιςτικι 
Εκνικι Αρχι (ΣΕΑ).  

2. Ο αιτϊν που επικυμεί να διακζςει ζνα φυτοπροςτατευτικό προϊόν ςτθ Χϊρα υποβάλλει αίτθςθ ςτθ ΣΕΑ είτε 
αυτοπροςϊπωσ ι μζςω εκπροςϊπου του. Αν ο αιτϊν δεν ζχει ζδρα ςτθ Χϊρα, υποχρεοφται να ορίςει 
υπεφκυνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά του προϊόντοσ ςτθ Χϊρα.  

3. Η αίτθςθ για τθν ζκδοςθ από τθ ΣΕΑ άδειασ παράλλθλου εμπορίου ι άδειασ πειραματιςμοφ υποβάλλεται 
από φυςικό ι νομικό πρόςωπο με ζδρα οποιαδιποτε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων χορθγείται, ανανεϊνεται, τροποποιείται ι 
ανακαλείται θ άδεια διάκεςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν αγορά ςτα πλαίςια του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1107/2009.  

5. Για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ απαιτείται θ υποβολι από τον 
ενδιαφερόμενο φακζλου, ο οποίοσ περιλαμβάνει αίτθςθ και όλα τα τεχνικά ςτοιχεία και μελζτεσ, όπωσ 
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 1107/2009 και των ςχετικϊν εφαρμοςτικϊν Κανονιςμϊν, κακϊσ και των 
εκνικϊν απαιτιςεων που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

6. Οι αιτιςεισ για χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΣΕΑ. Τθρείται ςειρά 
προτεραιότθτασ κατά κατθγορία αιτιςεων (όπωσ νζα προϊόντα, πανομοιότυπα) με βάςθ τθν θμερομθνία 
πλθρότθτασ των αιτιςεων.  

7. Η αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων γίνεται από τθν αρμόδια αρχι που προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 4 του άρκρου 3, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται τα κριτιρια αςφάλειασ για τον 
άνκρωπο και το περιβάλλον.  

8. Η αξιολόγθςθ των ςκευαςμάτων και θ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά ολοκλθρϊνονται εντόσ του 
προβλεπόμενου ςτο άρκρο 37 του Κανονιςμοφ 1107/2009 χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία 
πλθρότθτασ για κάκε κατθγορία αίτθςθσ και ενθμερϊνεται ςχετικά ο ενδιαφερόμενοσ.  

9. Ρριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ θ ΣΕΑ παρζχει τθ 
δυνατότθτα ςτον ενδιαφερόμενο εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ να εκφράςει ι να υποβάλει τισ απόψεισ του.  

10. Η ΣΕΑ τθρεί Μθτρϊο κατόχων άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και το αναρτά 
ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει. Σε κάκε κάτοχο άδειασ χορθγείται ειδικόσ κωδικόσ αρικμόσ καταχϊριςθσ ςτο 
Μθτρϊο. Οι κάτοχοι αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υποχρεοφνται να 
αναγράφουν τον ειδικό κωδικό αρικμό ςε κάκε ζγγραφο επικοινωνίασ με τθ ΣΕΑ, τισ αρμόδιεσ αρχζσ ι τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ άλλων κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

11. Πλεσ οι άδειεσ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΣΕΑ. 
Οι άδειεσ, κακϊσ και οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ πλθν των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν είναι διακζςιμεσ, 
φςτερα από υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ. Οι δαπάνεσ για τθν αναπαραγωγι αντιγράφων των εκκζςεων 
αξιολόγθςθσ βαρφνουν τουσ αιτοφντεσ.  
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Άρκρο 5 
Επιςτθμονικι Επιτροπι Γεωργικϊν Φαρμάκων 

1. Συνιςτάται ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Επιςτθμονικι Επιτροπι Γεωργικϊν 
Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.) ωσ γνωμοδοτικό όργανο για κζματα γεωργικϊν φαρμάκων.  

2. Η Ε.Ε.Γ.Φ. αποτελείται από:  
α) τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Γενικισ Διεφκυνςθσ ωσ πρόεδρο,  
β) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ ωσ μζλοσ,  
γ) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Βιολογικισ Γεωργίασ ωσ μζλοσ,  
δ) ζναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε κζματα τοξικολογίασ και ζκκεςθσ 

του χριςτθ ωσ μζλοσ,  
ε) ζναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε κζματα οικοτοξικολογίασ ωσ μζλοσ,  
ςτ) ζναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε κζματα τφχθσ και ςυμπεριφοράσ 

ςτο περιβάλλον ωσ μζλοσ,  
η) ζναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε κζματα υπολειμμάτων ςτα τρόφιμα 

και τισ ηωοτροφζσ ωσ μζλοσ,  
θ) ζναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε κζματα βιολογικισ 

αποτελεςματικότθτασ ωσ μζλοσ,  
κ) ζνα ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε κζματα χθμικοφ ελζγχου ωσ μζλοσ,  
ι) ζναν εκπρόςωπο των περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων ωσ μζλοσ,  
ια) ζναν εκπρόςωπο των επαγγελματικϊν οργανϊςεων των αγροτϊν ωσ μζλοσ και  
 ιβ) ζναν εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Συνδζςμου Φυτοπροςταςίασ (ΕΣΥΦ) ι ζναν εκπρόςωπο 

επαγγελματικοφ φορζα των βιοκτόνων ςκευαςμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κατά περίπτωςθ, ωσ μζλοσ.  

3. Χρζθ Γραμματζα τθσ Ε.Ε.Γ.Φ. εκτελεί ζνασ από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ Φυτικισ 
Ραραγωγισ.  

4. Ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Ε.Ε.Γ.Φ. με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, κακϊσ και ο Γραμματζασ, ορίηονται με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Τα μζλθ των περιπτϊςεων δϋ – κϋ είναι κατά 
προτίμθςθ κακθγθτζσ Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων.  

5. Η κθτεία των μελϊν τθσ Επιτροπισ είναι διετισ. Η ςυμμετοχι του κάκε μζλουσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 
δφο κθτείεσ.  

6. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Ε.Γ.Φ. είναι:  
α) θ παροχι επιςτθμονικισ γνωμάτευςθσ ςε κζματα γενικοφ ενδιαφζροντοσ των φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων κατόπιν ςχετικοφ ερωτιματοσ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Τροφίμων μετά από 
ειςιγθςθ τθσ ΣΕΑ.  

β) Η παροχι επιςτθμονικισ γνωμάτευςθσ όςον αφορά ενςτάςεισ ςε κζματα άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, που ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, κακϊσ 
και τθσ αςφάλειασ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον που πραγματοποιικθκε από τθν Αρμόδια Αρχι 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του παρόντοσ.  

7. Η Επιςτθμονικι Επιτροπι ςυνεδριάηει φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου και είναι ςε απαρτία όταν 
παρίςτανται τουλάχιςτον πζντε μζλθ.  

8. Η Επιτροπι αποφαίνεται επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΣΕΑ. Οι 
αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των μελϊν που παρίςτανται.  

9. Ο Ρρόεδροσ μπορεί να καλεί ενϊπιον τθσ Επιτροπισ οποιονδιποτε άλλον ο οποίοσ μπορεί να ζχει ζγκυρθ 
γνϊμθ επί των κεμάτων γεωργικϊν φαρμάκων.  
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10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηονται τα κζματα ςχετικά με τθ 
λειτουργία τθσ Ε.Ε.Γ.Φ.  

 
Άρκρο 6 

Ραράβολα που αφοροφν τθν αδειοδότθςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

1. Η αίτθςθ για ζγκριςθ δραςτικισ, αντιφυτοτοξικισ ι ςυνεργιςτικισ ουςίασ, κακϊσ και θ αίτθςθ για άδεια 
διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1107/2009, πρζπει 
να ςυνοδεφεται από το οικείο παράβολο για τθν εξζταςι τθσ.  

2. Οι κατθγορίεσ των παραβόλων για τθν αδειοδότθςθ και τον κακοριςμό ανϊτατων ορίων υπολειμμάτων 
κακορίηονται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Αϋ.  

3. 1Τα παράβολα είναι αναλογικά και ανταποδοτικά και το φψοσ τουσ κακορίηεται και αναπροςαρμόηεται με 
κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Για τθν είςπραξθ των 
ποςϊν των παραβόλων, εκδίδονται ειδικά ζντυπα παραβόλων, ονομαςτικισ αξίασ ίςθσ με ποςοςτό: α) 70% 
επί του εκάςτοτε οριηομζνου ποςοφ παραβόλου, υπζρ του Μπενάκειου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου, το 
οποίο ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 ορίηεται ωσ αρμόδια αρχι για τθν αξιολόγθςθ των 
ςτοιχείων που απαιτοφνται και υποβάλλονται για τθ χοριγθςθ άδειασ κυκλοφορίασ φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων ςτθν αγορά και β) 30% επί του εκάςτοτε οριηομζνου ποςοφ παραβόλου, υπζρ του Ταμείου 
Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

Ο τρόποσ προμικειασ και ζκδοςθσ των ωσ άνω ειδικϊν εντφπων παραβόλων, ο τφποσ, ο τρόποσ χριςεωσ, 
διακζςεωσ και διαχειρίςεωσ αυτϊν, ο τρόποσ τθσ ακυρϊςεωσ και κάκε ςχετικό κζμα, κακορίηονται με κοινι 
απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των ωσ άνω ειδικϊν εντφπων παραβόλων, για τθν 
είςπραξθ των ποςϊν των παραβόλων του παρόντοσ άρκρου, εκδίδονται ιςόποςα διπλότυπα είςπραξθσ από 
τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, υπζρ των ανωτζρω δικαιοφχων. Τα ποςά αυτά διατίκενται 
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου. 

4. Απαγορεφεται θ επιβολι άλλου παραβόλου οποιαςδιποτε μορφισ για τον ίδιο ςκοπό.  
 

Άρκρο 7 
Ζλεγχοι φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

Η ΣΕΑ καταρτίηει και ςυντονίηει ετιςια ι πολυετι προγράμματα ελζγχου των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι τθροφνται ςτθν πράξθ οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ 
διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των χρθςτϊν, των 
καταναλωτϊν και του περιβάλλοντοσ.  
 

Άρκρο 8 

Πργανα ελζγχων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και αρμοδιότθτεσ 

1. Ο ζλεγχοσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των οικείων 
Ρεριφερειϊν και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και με παράλλθλθ δυνατότθτα άςκθςθσ ελζγχων από τα 
Ρεριφερειακά Κζντρα Ρροςταςίασ Φυτϊν και Ροιοτικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων.  

                                                           
1
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 1 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4036/2012 (Α΄ 

8) αντικαθίςταται ωσ εξήσ:…» 
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Η ΣΕΑ τθρεί αρχείο των εντεταλμζνων για τουσ ελζγχουσ υπαλλιλων φςτερα από πρόταςθ των Ρεριφερειϊν 
και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και των Ρεριφερειακϊν Κζντρων Ρροςταςίασ Φυτϊν και Ροιοτικοφ Ελζγχου 
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  
Η ΣΕΑ κεςπίηει πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε κζματα ελζγχων των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Η 
κατάρτιςθ αυτι ςυνίςταται ςε αρχικι εκπαίδευςθ και διαρκι επιμόρφωςθ για τθν απόκτθςθ και τθν 
επικαιροποίθςθ των γνϊςεων των υπαλλιλων των αρμόδιων οργάνων και υπθρεςιϊν που υλοποιοφν τα 
ςχετικά προγράμματα ελζγχων. Η κατάρτιςθ ςχεδιάηεται και υλοποιείται κατά τισ κείμενεσ εκνικζσ και 
κοινοτικζσ διατάξεισ.  

2. Με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν νόμων που κακιερϊνουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ, όλα τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου υποχρεοφνται να παρζχουν πλθροφορίεσ και ςυνδρομι ςτουσ εντεταλμζνουσ 
για τθ διεξαγωγι ελζγχων υπαλλιλουσ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ.  

3. Για τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων του παρόντοσ νόμου οι εντεταλμζνοι για τουσ ελζγχουσ υπάλλθλοι 
ιδίωσ:  
α) ελζγχουν κάκε είδουσ ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν παραγωγι και εμπορία των φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων και λοιπά ζγγραφα των επιχειριςεων και ενϊςεων επιχειριςεων, ςτα οποία περιλαμβάνεται 
θ θλεκτρονικι εμπορικι αλλθλογραφία των επιχειρθματιϊν, διοικθτϊν, διευκυνόντων ςυμβοφλων, 
διαχειριςτϊν και γενικά εντεταλμζνων τθ διοίκθςθ ι διαχείριςθ προςϊπων, κακϊσ και του προςωπικοφ 
των επιχειριςεων ι ενϊςεων επιχειριςεων, ανεξάρτθτα από τθ μορφι αποκικευςισ τουσ, και 
οπουδιποτε και εάν αυτά φυλάςςονται ςτουσ χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ, και λαμβάνουν αντίγραφα ι 
αποςπάςματά τουσ,  

β) διενεργοφν ζρευνεσ ςτα γραφεία και τουσ λοιποφσ χϊρουσ και τα μεταφορικά μζςα των επιχειριςεων ι 
ενϊςεων επιχειριςεων,  

γ) ςφραγίηουν οποιονδιποτε επαγγελματικό χϊρο ι ζγγραφα, κατά τθ διενζργεια του ελζγχου και ςτο 
μζτρο των αναγκϊν του.  

4. Η ςχετικι εντολι παρζχεται εγγράφωσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ οικείασ υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ ι 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ι του Ρροϊςταμζνου του Ρεριφερειακοφ Κζντρου Ρροςταςίασ Φυτϊν και 
Ροιοτικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και περιζχει το αντικείμενο τθσ 
ζρευνασ και τισ ςυνζπειεσ τθσ παρεμπόδιςθσ ι παρακϊλυςισ τθσ ι τθσ άρνθςθσ επίδειξθσ των ηθτοφμενων 
ςτοιχείων και λοιπϊν εγγράφων ι τθσ άρνθςθσ χοριγθςθσ αντιγράφων ι αποςπαςμάτων τουσ.  

5. Ο εντεταλμζνοσ υπάλλθλοσ που διενεργεί τουσ ελζγχουσ, ςυντάςςει ζκκεςθ, αντίγραφο τθσ οποίασ 
κοινοποιείται ςτισ οικείεσ επιχειριςεισ και τισ ενϊςεισ επιχειριςεων.  

6. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι παρεμπόδιςθσ με οποιονδιποτε τρόπο των εντεταλμζνων υπαλλιλων ι των 
εντεταλμζνων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, μπορεί να ηθτθκεί θ 
ςυνδρομι των αςτυνομικϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν. Η ςυνδρομι αυτι μπορεί να ηθτθκεί και προλθπτικά.  

 
Άρκρο 9 

Διοικθτικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

1. Αν διαπιςτωκεί ότι περιλαμβάνονται πλαςτά ι παραπλανθτικά ςτοιχεία ςτο φάκελο που υποβλικθκε και με 
βάςθ τον οποίο χορθγικθκε άδεια διάκεςθσ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςτθν αγορά ι αποκρφπτονται 
ςτοιχεία γνωςτά κατά τθν υποβολι του φακζλου ι δεν γνωςτοποιοφνται δυνθτικά επιβλαβείσ ι μθ 
αποδεκτζσ επιδράςεισ ςτον άνκρωπο, τα ηϊα ι το περιβάλλον, ςφμφωνα με το άρκρο 56 του Κανονιςμοφ 
(ΕΚ) 1107/2009, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ και 
απαγορεφεται θ διάκεςθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςτθν αγορά για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ, 
ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ περίπτωςθσ.  
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2. Πποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει, ςυςκευάηει, αποκθκεφει, μετακινεί ι εμπορεφεται μθ εγκεκριμζνα ςτθ χϊρα 
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ι δραςτικζσ ουςίεσ με ςκοπό τθν εξαγωγι ςε τρίτεσ χϊρεσ ι τθ διακίνθςθ 
προσ άλλο κράτοσ - μζλοσ χωρίσ ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ, τιμωρείται με πρόςτιμο από δζκα χιλιάδεσ 
(10.000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ. Τα εν λόγω φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται και 
επανεξάγονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ προκειμζνου για χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι 
επιςτρζφονται ςτο κράτοσ - μζλοσ αποςτολισ, προκειμζνου για χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι καταςτρζφονται. Οι 
δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον κάτοχο των καταςχεκζντων προϊόντων.  

3. Πποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει προσ εμπορία, εμπορεφεται, κατζχει, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω 
και δωρεάν, ανταλλάςςει, μεταφζρει, χρθςιμοποιεί ι διαφθμίηει μζςα ςτθ χϊρα φυτοπροςτατευτικό 
προϊόν, για το οποίο δεν ζχει χορθγθκεί άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι θ άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά τοφ 
ζχει ανακλθκεί ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια παράλλθλου εμπορίου ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια 
πειραματιςμοφ, τιμωρείται με πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. Τα εν λόγω 
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται και επανεξάγονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ προκειμζνου για 
χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι επιςτρζφονται ςτο κράτοσ - μζλοσ αποςτολισ, προκειμζνου για 
χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι καταςτρζφονται. Οι δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον κάτοχο των καταςχεκζντων 
προϊόντων.  

4. Αν διαπιςτωκεί φυτοπροςτατευτικό προϊόν που εμφανίηει μθ επιτρεπτζσ αποκλίςεισ ςτθν εγγυθμζνθ 
ςφνκεςθ ι ςτισ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτζσ του ςε ςχζςθ με τισ οριηόμενεσ ςτο φάκελο που αφορά τθν άδεια 
που χορθγικθκε, επιβάλλεται ςτον υπεφκυνο για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ 
τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ και μπορεί να απαγορευτεί θ διάκεςθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ 
ςτθν αγορά για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ περίπτωςθσ. Η ακατάλλθλθ 
παρτίδα ι το ςφνολο τθσ ποςότθτασ που κυκλοφορεί ςτθ χϊρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιςτωκεί αυτι, 
κατάςχεται και επανεξάγεται ςτθ χϊρα αποςτολισ προκειμζνου για χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
αποςτζλλεται ςτο κράτοσ . μζλοσ αποςτολισ προκειμζνου για χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
καταςτρζφεται. Αν θ παράβαςθ που διαπιςτϊκθκε ςυνδζεται με κίνδυνο τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ ι του 
περιβάλλοντοσ, θ ακατάλλθλθ παρτίδα υποχρεωτικά καταςτρζφεται. Οι δαπάνεσ ςυγκζντρωςθσ, 
επανεξαγωγισ, αποςτολισ ι καταςτροφισ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον υπεφκυνο για τθν παράβαςθ.  

5. Αν διαπιςτωκεί ςυςκευαςία ι ετικζτα φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ με αποκλίςεισ ωσ προσ τα οριηόμενα 
ςτθν άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενζργειασ του ελζγχου, 
επιβάλλεται ςτον υπεφκυνο για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ 
(50.000) ευρϊ και μπορεί να απαγορευτεί θ διάκεςθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςτθν αγορά, 
ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ περίπτωςθσ. Η ακατάλλθλθ παρτίδα ι το ςφνολο τθσ ποςότθτασ που 
κυκλοφορεί ςτθ χϊρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιςτωκεί αυτι, δεςμεφεται και διορκϊνεται θ ςιμανςθ ι 
επαναςυςκευάηεται με δαπάνεσ που βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον υπεφκυνο για τθν παράβαςθ.  

6. Πποιοσ ειςάγει, κατζχει, χρθςιμοποιεί, διακινεί, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, 
ανταλλάςςει, μεταφζρει φυτοπροςτατευτικά προϊόντα πζραν τθσ θμερομθνίασ λιξθσ που προκφπτει από τθ 
ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα, τιμωρείται με πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. 
Τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται και καταςτρζφονται με δαπάνθ που βαρφνει αποκλειςτικά 
τον υπεφκυνο για τθν παράβαςθ.  

7. Πποιοσ διαφθμίηει φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςε μθ επιτρεπόμενα μζςα ι αν ςτθ διαφιμιςθ του 
γεωργικοφ φαρμάκου αναφζρονται ςτοιχεία που δεν ςυμφωνοφν με τα οριηόμενα ςτθν άδεια διάκεςθσ 
ςτθν αγορά, τιμωρείται με πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. Το 
διαφθμιςτικό υλικό δεςμεφεται και απαγορεφεται κάκε χριςθ του.  

8. Σε όποιον διακζτει ςτθν αγορά ςπόρουσ επενδυμζνουσ με φυτοπροςτατευτικά προϊόντα χωρίσ να υπάρχει 
ςχετικι άδεια από ζνα κράτοσ . μζλοσ, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ 



Νόμοσ 4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει Σελίδα 9 
 

(50.000) ευρϊ και θ παρτίδα του ςπόρου αποςφρεται με δαπάνεσ που βαρφνουν εξ ολοκλιρου τουσ 
υπεφκυνουσ για τθν παράβαςθ.  

9. Σε όποιον διακζτει ςτθν αγορά ςπόρουσ επενδυμζνουσ με φυτοπροςτατευτικά προϊόντα χωρίσ να τθρεί τουσ 
όρουσ διάκεςισ τουσ ςτθν αγορά που ζχει κζςει θ αρμόδια αρχι ι χωρίσ να φζρουν τθν προβλεπόμενθ 
ςιμανςθ, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ και θ παρτίδα του 
ςπόρου αποςφρεται με δαπάνεσ που βαρφνουν εξ ολοκλιρου τουσ υπεφκυνουσ για τθν παράβαςθ.  

10. Πποιοσ διακζτει ςτθν αγορά ςπόρουσ επενδυμζνουσ με φυτοπροςτατευτικά προϊόντα χωρίσ να τθρεί τα 
οριηόμενα ςτθν ζγκριςθ διάκεςθσ ςτθν αγορά του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που ζχει εκδϊςει θ 
αρμόδια αρχι ενόσ κράτουσ - μζλουσ ι τουσ περιοριςμοφσ που ζχει κζςει θ αρμόδια αρχι, τιμωρείται με 
πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ και θ παρτίδα του ςπόρου δεςμεφεται και 
αποςφρεται με δαπάνεσ που βαρφνουν εξ ολοκλιρου τουσ υπεφκυνουσ για τθν παράβαςθ.  

11. Πποιοσ διακζτει ςτθ αγορά ςκευάςματα που περιζχουν μακρο.οργανιςμοφσ και τα οποία δεν ζχουν 
εγγραφεί ςτο ςχετικό κατάλογο που τθρεί θ αρμόδια αρχι ι διακζτει ςτθν αγορά τζτοια ςκευάςματα χωρίσ 
να τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ που ζχει κζςει θ αρμόδια αρχι για τθν εγγραφι τουσ, τιμωρείται 
με πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ και θ παρτίδα του ςπόρου αποςφρεται με 
δαπάνεσ που βαρφνουν εξ ολοκλιρου τουσ υπεφκυνουσ για τθν παράβαςθ.  

12. Πποιοσ αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθ διενζργεια των ελζγχων από τα εξουςιοδοτθμζνα 
ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ τιμωρείται με πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ 
πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ.  

13. Για κάκε άλλθ παράβαςθ των διατάξεων του Κανονιςμοφ 1107/2009 και των εκτελεςτικϊν αυτοφ πράξεων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και του παρόντοσ Κεφαλαίου και των εκτελεςτικϊν αυτοφ κανονιςτικϊν 
πράξεων επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ.  

14. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ παραβάςεων του παρόντοσ άρκρου:  
α) τα όρια των προςτίμων διπλαςιάηονται και το επιβαλλόμενο πρόςτιμο δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 

το διπλάςιο του προςτίμου που επιβλικθκε προθγουμζνωσ και  
β) θ ζγκριςθ διάκεςθσ ςτθν αγορά του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ανακαλείται για χρονικό διάςτθμα 

από ζνα (1) ζτοσ ζωσ δζκα (10) ζτθ.  
 
15. Για τθν επιμζτρθςθ του φψουσ των προςτίμων του παρόντοσ άρκρου ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια:  

α) θ επικινδυνότθτα τθσ παράβαςθσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον,  
β) ο βακμόσ απόκλιςθσ από τθν άδεια κυκλοφορίασ,  
γ) οι ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τθν παράβαςθ,  
δ) θ επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ. Ωσ επανάλθψθ νοείται θ διαπίςτωςθ παράβαςθσ από το ίδιο πρόςωπο για 

το ίδιο ι παρεμφερζσ παράπτωμα μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν ζκδοςθ προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ διοικθτικϊν κυρϊςεων.  

16. Η υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του 
παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
γνωςτοποίθςθ να υποβάλει ζγγραφο υπόμνθμα με τισ απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
ανωτζρω προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ 
υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθν Αρμόδια Αρχι.  

17. Τα πρόςτιμα επιβάλλονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, φςτερα από 
ειςιγθςθ τθσ ΣΕΑ. Η άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ανακαλείται με απόφαςθ 
του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  
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18. Αν ο κάτοχοσ των δεςμευκζντων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αρνείται να τα καταςτρζψει, να τα 
επανεξάγει ι να τα προωκιςει ςτθ χϊρα αποςτολισ, αυτό πραγματοποιείται από τθν Αρμόδια Αρχι ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ. Οι δαπάνεσ καταλογίηονται ςε βάροσ του υπεφκυνου για 
τθν παράβαςθ.  

19. Τα πρόςτιμα που επιβάλλονται βεβαιϊνονται ωσ δθμόςια ζςοδα και κατατίκενται ςτο Κεντρικό Ταμείο 
Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ. Για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ βεβαίωςθσ μεριμνά θ αρμόδια οικονομικι 
υπθρεςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

20. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ 
και Ναυτιλίασ αναπροςαρμόηονται τα πρόςτιμα του παρόντοσ άρκρου.  

 
Άρκρο 10 

Ροινικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

1. Αν διαπιςτωκεί ότι περιλαμβάνονται πλαςτά ι παραπλανθτικά ςτοιχεία ςτο φάκελο που υποβλικθκε και με 
βάςθ τον οποίο χορθγικθκε άδεια διάκεςθσ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςτθν αγορά ι αποκρφπτονται 
ςτοιχεία γνωςτά κατά τθν υποβολι του φακζλου, ο υπεφκυνοσ τιμωρείται με φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ 
ζωσ ζνα (1) ζτοσ.  

2. Πποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει, ςυςκευάηει, αποκθκεφει, μετακινεί ι διακζτει ςτθν αγορά μθ εγκεκριμζνα 
ςτθ χϊρα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ι δραςτικζσ ουςίεσ με ςκοπό τθν εξαγωγι ςε τρίτεσ χϊρεσ ι τθ 
διακίνθςθ προσ άλλο κράτοσ - μζλοσ χωρίσ ζγκριςθ τθσ ΣΕΑ τιμωρείται με φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ 
ζνα (1) ζτοσ.  

3. Πποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει προσ εμπορία, κατζχει, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, 
ανταλλάςςει, μεταφζρει ι χρθςιμοποιεί μζςα ςτθ χϊρα φυτοπροςτατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν ζχει 
χορθγθκεί άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι του οποίου θ άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ζχει ανακλθκεί ι για το 
οποίο δεν ζχει χορθγθκεί άδεια παράλλθλου εμπορίου, τιμωρείται με φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα 
(1) ζτοσ.  

4. Αν διαπιςτωκεί φυτοπροςτατευτικό προϊόν που εμφανίηει μθ επιτρεπτζσ αποκλίςεισ ςτθν εγγυθμζνθ 
ςφνκεςθ ι ςτισ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτζσ του ςε ςχζςθ με τισ οριηόμενεσ ςτο φάκελο που αφορά τθν άδεια 
διάκεςθσ ςτθν αγορά που χορθγικθκε, ο υπεφκυνοσ για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά τιμωρείται με φυλάκιςθ 
από τρεισ (3) μινεσ ζωσ δφο (2) ζτθ.  

5. Αν διαπιςτωκεί ςυςκευαςία ι ετικζτα φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ με αποκλίςεισ ωσ προσ τα οριηόμενα 
ςτθν άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενζργειασ του ελζγχου, ο 
υπεφκυνοσ για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά τιμωρείται και με φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ.  

6. Πποιοσ κατζχει, ειςάγει, διακινεί, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, ανταλλάςςει, 
μεταφζρει φυτοπροςτατευτικά προϊόντα μετά τθν θμερομθνία λιξθσ που προκφπτει από τθ ςυςκευαςία ι 
τθν ετικζτα, τιμωρείται με φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ.  

7. Πποιοσ αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθ διενζργεια των ελζγχων από τα εξουςιοδοτθμζνα 
ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ τιμωρείται και με φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ 
ζνα (1) ζτοσ.  

8. Σε περίπτωςθ υποτροπισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ροινικοφ Κϊδικα.  
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Άρκρο 11 
Υπεφκυνα φυςικά πρόςωπα για τισ κυρϊςεισ 

Αςκείται θ ποινικι δίωξθ και επιβάλλεται θ ποινι ςτουσ υπευκφνουσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων του 
Κανονιςμοφ 1107/2009 και των εκτελεςτικϊν αυτοφ πράξεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και του 
παρόντοσ Κεφαλαίου. Αυτοί είναι ςτισ προςωπικζσ επιχειριςεισ οι επιχειρθματίεσ, ςτισ προςωπικζσ εταιρίεσ οι 
ομόρρυκμοι εταίροι, ςτισ εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και ςυνεταιριςμοφσ οι διαχειριςτζσ και ςτισ 
ανϊνυμεσ εταιρίεσ τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Απαγορεφεται ο διοριςμόσ άλλου υπεφκυνου. 
Ρροκειμζνου για αποφάςεισ που ζχουν λθφκεί κατά πλειοψθφία ευκφνονται όςοι υπερψιφιςαν. Τα ίδια 
φυςικά πρόςωπα που είναι υπεφκυνα με τθν προςωπικι περιουςία τουσ, ευκφνονται ςε ολόκλθρο μεταξφ τουσ 
και μαηί με το οικείο νομικό πρόςωπο, για τθν καταβολι των προςτίμων που επιβάλλονται ςε αυτό ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.  
 

Άρκρο 12 
Ζλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

1. Η ΣΕΑ καταρτίηει προγράμματα ελζγχου υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και ςυντονίηει τα 
αρμόδια όργανα για τθν υλοποίθςι τουσ.  

2. Θεςπίηεται πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε κζματα ελζγχου υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Η 
κατάρτιςθ αυτι ςυνίςταται ςε αρχικι εκπαίδευςθ και διαρκι επιμόρφωςθ για τθν απόκτθςθ και τθν 
επικαιροποίθςθ των γνϊςεων των υπαλλιλων των αρμόδιων οργάνων και υπθρεςιϊν που υλοποιοφν τα 
ςχετικά προγράμματα ελζγχων. Η κατάρτιςθ ςχεδιάηεται και υλοποιείται από το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ 
του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ ΣΕΑ.  

 

Άρκρο 13 
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

1. Σε όποιον παράγει, ειςάγει ι εξάγει φυτικά προϊόντα ι προϊόντα πρϊτθσ μεταποίθςθσ που φζρουν 
υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υψθλότερα από τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 396/2005 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ και τα φυτικά προϊόντα 
δεςμεφονται. Οι προκαλοφμενεσ δαπάνεσ βαρφνουν τον υπεφκυνο για τθν παράβαςθ. Επόμενθ διάκεςθ 
ςτθν αγορά παρτίδασ φυτικϊν προϊόντων ιδίασ προζλευςθσ επιτρζπεται μόνο εφόςον προθγθκεί ζλεγχοσ 
υπολειμμάτων από τθν Αρμόδια Αρχι και διαπιςτωκεί ότι τα υπολείμματα δεν υπερβαίνουν τα ανϊτατα 
επιτρεπτά όρια όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 396/2005. Αν διατεκοφν προϊόντα ςτθν 
αγορά πριν προθγθκεί επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ υπολειμμάτων επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ 
εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ.  

2. Αν διαπιςτωκεί ότι ο επαγγελματίασ χριςτθσ παράγει και διακζτει ςτθν αγορά φυτικά προϊόντα που φζρουν 
υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ανϊτερα των επιτρεπόμενων ορίων, θ Αρμόδια Αρχι 
εφαρμόηει επιπρόςκετα τισ κυρϊςεισ που ςτον Κανονιςμό 1782/2003/ΕΚ ςχετικά με τθ «θζςπιςη κοινών 
κανόνων για τα καθεςτώτα άμεςησ ςτήριξησ ςτα πλαίςια τησ Κοινήσ Γεωργικήσ Πολιτικήσ και για τη θζςπιςη 
οριςμζνων καθεςτώτων ςτήριξησ για τουσ γεωργοφσ».  

3. Σε όποιον διακινεί ςτθν αγορά φυτικά προϊόντα με υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
υψθλότερα από τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 396/2005 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν παρζχει ακριβείσ και ιχνθλάςιμεσ πλθροφορίεσ για 
τον παραγωγό ι τον προμθκευτι των φυτικϊν προϊόντων επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ 
τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ.  
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4. Σε όποιον αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθ διενζργεια των ελζγχων από τα 
εξουςιοδοτθμζνα ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ζλεγχο υπολειμμάτων 
επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ.  

5. Αν επαναλθφκοφν οι παραβάςεισ του παρόντοσ άρκρου, τα όρια των προςτίμων διπλαςιάηονται και το 
επιβαλλόμενο πρόςτιμο δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από το διπλάςιο του προθγοφμενου προςτίμου που 
επιβλικθκε.  

6. Για τθν επιμζτρθςθ των προςτίμων ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια:  

α) θ επικινδυνότθτα τθσ παράβαςθσ για τον άνκρωπο όπωσ προκφπτει από ανάλυςθ του βακμοφ 
διατροφικισ επικινδυνότθτασ,  

β) ο βακμόσ απόκλιςθσ από τα Ανϊτατα Πρια Υπολειμμάτων,  

γ) το επίπεδο ςυγκζντρωςθσ των υπολειμμάτων και ο αρικμόσ των δραςτικϊν ουςιϊν των μθ επιτρεπτϊν 
υπολειμμάτων.  

Η υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του 
παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
γνωςτοποίθςθ να υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία 
που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθ ΣΕΑ.  

7. Τα πρόςτιμα επιβάλλονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, φςτερα από 
ειςιγθςθ τθσ ΣΕΑ.  

8. Τα πρόςτιμα που επιβάλλονται βεβαιϊνονται ωσ δθμόςια ζςοδα, κατατίκενται ςτο Κεντρικό Ταμείο 
Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ. Για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ βεβαίωςθσ μεριμνά θ αρμόδια οικονομικι 
υπθρεςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

9. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ αναπροςαρμόηονται τα πρόςτιμα του παρόντοσ άρκρου.  

 
Άρκρο 14 

Ροινικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

1. Πποιοσ παράγει, ειςάγει ι εξάγει φυτικά προϊόντα που φζρουν υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων υψθλότερα από τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 
396/2005 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) 
μθνϊν.  

2. Πποιοσ διακινεί ςτθν αγορά φυτικά προϊόντα με υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υψθλότερα 
από τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 396/2005 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν παρζχει ακριβείσ και ιχνθλάςιμεσ πλθροφορίεσ για 
τον παραγωγό ι τον προμθκευτι των φυτικϊν προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιςθ από τρείσ (3) μινεσ μζχρι 
ζνα (1) ζτοσ.  

3. Πποιοσ αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθ διενζργεια των ελζγχων από τα εξουςιοδοτθμζνα 
ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ζλεγχο υπολειμμάτων τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.  
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ΜΕΟΣ ΤΙΤΟ 
ΡΟΣΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΤΟ 
ΜΕΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρκρο 15 
(άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 

Αντικείμενο 
 
 
Στο παρόν μζροσ του νόμου κεςπίηονται οι διατάξεισ για τθν επίτευξθ ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν 
φαρμάκων, με τθ μείωςθ των κινδφνων και των επιπτϊςεων τθσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν υγεία του 
ανκρϊπου και ςτο περιβάλλον και τθν προϊκθςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ και 
εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ι τεχνικϊν, όπωσ οι μθ χθμικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ αντί των γεωργικϊν 
φαρμάκων.  
 

Άρκρο 16 
(άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 

Ρεδίο Εφαρμογισ 

1. Οι ρυκμίςεισ του παρόντοσ μζρουσ εφαρμόηονται ςτα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά 
προϊόντα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 17 ςθμείο 10 ςτοιχείο αϋ και εφαρμόηονται με τθν επιφφλαξθ 
κάκε άλλθσ ςυναφοφσ κοινοτικισ νομοκετικισ πράξθσ.  

2. Κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του παρόντοσ μπορεί να εφαρμοςτεί θ αρχι τθσ πρόλθψθσ με τον 
περιοριςμό ι τθν απαγόρευςθ τθσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ ι περιοχζσ.  

 
Άρκρο 17 

(άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Οριςμοί 

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ τρίτου μζρουσ του παρόντοσ νόμου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:  

1. «επαγγελματίασ χριςτθσ», κάκε πρόςωπο που χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά τθν επαγγελματικι 
του δραςτθριότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των χειριςτϊν, των τεχνικϊν, των εργοδοτϊν και των 
αυτοαπαςχολοφμενων, τόςο ςτο γεωργικό τομζα όςο και ςε άλλουσ τομείσ.  

2. «διανομζασ», το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που διακζτει φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςτθν αγορά, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των χονδρεμπόρων, των εμπόρων λιανικισ, των πωλθτϊν και των προμθκευτϊν.  

3. «ςφμβουλοσ», κάκε πρόςωπο που ζχει αποκτιςει επαρκείσ γνϊςεισ και παρζχει ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ 
διαχείριςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν και τθν αςφαλι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτα πλαίςια 
επαγγελματικισ ιδιότθτασ ι εμπορικισ υπθρεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο των ανεξάρτθτων ιδιωτικϊν 
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γραφείων παροχισ ςυμβουλϊν όςο και των δθμόςιων, των εμπορικϊν αντιπροςϊπων και, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ, των παραγωγϊν και εμπόρων λιανικισ πωλιςεωσ τροφίμων.  

4. «εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων», θ ςυςκευι θ οποία προορίηεται ειδικά για τθν εφαρμογι 
γεωργικϊν φαρμάκων, που περιλαμβάνει εξαρτιματα που είναι απαραίτθτα για τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία του εξοπλιςμοφ αυτοφ, όπωσ ακροφφςια, μανόμετρα, φίλτρα, ςτραγγιςτιρια και ςυςτιματα 
κακαριςμοφ βυτίων.  

5. «αεροψεκαςμόσ», θ εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων από αεροςκάφοσ (αεροπλάνο ι ελικόπτερο).  

6. «ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία», θ προςεκτικι εξζταςθ όλων των διακζςιμων μεκόδων προςταςίασ των 
φυτϊν και θ επακόλουκθ ενοποίθςθ των κατάλλθλων μζτρων που αποκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ 
πλθκυςμϊν επιβλαβϊν οργανιςμϊν και διατθροφν τθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και άλλων 
μορφϊν επζμβαςθσ ςε δικαιολογθμζνα από οικονομικισ και οικολογικισ πλευράσ επίπεδα και μειϊνουν ι 
ελαχιςτοποιοφν τουσ κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον.  

7. «δείκτθσ κινδφνου», το αποτζλεςμα μεκόδου υπολογιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ των 
κινδφνων από τα γεωργικά φάρμακα ςτθν υγεία του ανκρϊπου ι/και το περιβάλλον.  

8. «μθ χθμικζσ μζκοδοι», οι εναλλακτικζσ μζκοδοι αντί των χθμικϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για τθ 
φυτοπροςταςία και τθ διαχείριςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν, βάςει αγρονομικϊν τεχνικϊν, κακϊσ και οι 
φυςικζσ, μθχανικζσ ι βιολογικζσ μζκοδοι ελζγχου των επιβλαβϊν οργανιςμϊν.  

9. «επιφανειακά φδατα και υπόγεια φδατα», όπωσ νοοφνται ςτο ν. 3199/2003 (Αϋ 280) ςε ςυμμόρφωςθ προσ 
τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ.  

10. «γεωργικό φάρμακο», το:  

α) φυτοπροςτατευτικό προϊόν όπωσ ορίηεται ςτον Kανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Οκτωβρίου 2009,  

β) βιοκτόνο όπωσ ορίηεται ςτο προεδρικό διάταγμα 205/2001 (Αϋ 160) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 
98/8/ΕΚ.  

 
Άρκρο 18 

(άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Εκνικά Σχζδια Δράςθσ 

1. Θεςπίηονται εκνικά ςχζδια δράςθσ για τον κακοριςμό των ποςοτικϊν και άλλων ςτόχων, μζτρων και 
χρονοδιαγραμμάτων τουσ για τθ μείωςθ των κινδφνων και των επιπτϊςεων από τθ χριςθ των γεωργικϊν 
φαρμάκων ςτθν υγεία του ανκρϊπου και ςτο περιβάλλον και για να ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ και τθν 
ειςαγωγι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, κακϊσ και εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ι τεχνικϊν 
προκειμζνου να μειωκεί θ εξάρτθςθ από τθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων. Οι ςτόχοι αυτοί μποροφν να 
καλφπτουν πολλά διαφορετικά πεδία ενδιαφζροντοσ όπωσ, προςταςία των εργαηομζνων, προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, κατάλοιπα, χριςθ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν ι χριςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ.  

Τα εκνικά ςχζδια δράςθσ περιλαμβάνουν επίςθσ δείκτεσ κινδφνου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ οι οποίεσ προκαλοφν ιδιαίτερθ ανθςυχία, 
ιδίωσ εάν υπάρχουν διακζςιμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ. Αποδίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτα 
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα τα οποία περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ που ζχουν εγκρικεί ςφμφωνα με το π.δ. 
115/1997 ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 15θσ Ιουλίου 1991 (EE L 230 
τθσ 19.8.1991) και τα οποία, όταν θ άδειά τουσ υποβλθκεί για ανανζωςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 
αρικμ. 1107/2009, δεν κα πλθροφν τα κριτιρια ζγκριςθσ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ ςθμεία 3.6 ζωσ 3.8 



Νόμοσ 4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει Σελίδα 15 
 

του ανωτζρω Κανονιςμοφ που αφοροφν τισ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του ανκρϊπου, τθν τφχθ και 
ςυμπεριφορά ςτο περιβάλλον και τθν οικοτοξικότθτα.  

2Βάςει αυτϊν των δεικτϊν κινδφνου και λαμβάνοντασ υπόψθ, κατά περίπτωςθ, τουσ ςτόχουσ ςε ςχζςθ με 
τον περιοριςμό κινδφνων ι χριςθσ που είχαν ιδθ επιτευχκεί πριν από τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου,  
κακορίηονται επίςθσ χρονοδιαγράμματα και ςτόχοι για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ, ιδίωσ εφόςον θ μείωςθ τθσ 
χριςθσ αποτελεί κατάλλθλο μζςο για τθν επίτευξθ του περιοριςμοφ των κινδφνων όςον αφορά ςτοιχεία 
που καταγράφονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 29. 

Κατά τθν κατάρτιςθ και τθν ανακεϊρθςθ των εκνικϊν ςχεδίων δράςθσ, λαμβάνονται υπόψθ οι επιπτϊςεισ 
ςτθν υγεία, κακϊσ και ο κοινωνικόσ, οικονομικόσ και περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ των προβλεπόμενων 
μζτρων, οι ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και οι απόψεισ όλων των 
ενδιαφερομζνων φορζων.  
3Στα εκνικά ςχζδια δράςθσ περιγράφονται ο τρόποσ εφαρμογισ των μζτρων που προκφπτουν από τα άρκρα 
19 ζωσ 29 ϊςτε να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου. 

Τα εκνικά ςχζδια δράςθσ λαμβάνουν υπόψθ ςχζδια που προβλζπονται ςε άλλεσ διατάξεισ ςχετικά με τθ 
χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, όπωσ ςχζδια λιψθσ μζτρων δυνάμει του ν.3199/2003 (Αϋ 280) ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ.  

 

2. 4Η ΣΕΑ κοινοποιεί τα εκνικά ςχζδια δράςθσ ςτθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των λοιπϊν κρατϊν − 
μελϊν μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2012. Τα εκνικά ςχζδια δράςθσ επανεξετάηονται τουλάχιςτον ανά πενταετία 
και οι τυχόν ουςιαςτικζσ τροποποιιςεισ τουσ αναφζρονται ςτθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
αμελλθτί.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΚΑΤΑΤΙΣΗ, ΡΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ, ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗ 
 

Άρκρο 19 
(άρκρο 5 και Ραράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 

Κατάρτιςθ 

1. Η ΣΕΑ μεριμνά ϊςτε όλοι οι επαγγελματίεσ χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ 
δζουςα κατάρτιςθ θ οποία παρζχεται από φορείσ που ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Η κατάρτιςθ αυτι ςυνίςταται ςε αρχικι και ςυμπλθρωματικι κατάρτιςθ για τθν 
απόκτθςθ και τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Η κατάρτιςθ ςχεδιάηεται κατά 
τρόπο που να εξαςφαλίηει ότι οι ανωτζρω χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι αποκτοφν επαρκείσ γνϊςεισ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των διαφορετικϊν ρόλων και ευκυνϊν τουσ. Τα κζματα που αφοροφν τθν κατάρτιςθ 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Βϋ.  

2. Μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2013 κεςπίηεται ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Τα πιςτοποιθτικά αυτά 
παρζχουν, τουλάχιςτον, απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Ραραρτιματοσ Βϋ θ οποία αποκτάται 
από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ, τουσ διανομείσ και τουσ ςυμβοφλουσ είτε μζςω κατάρτιςθσ είτε με άλλα 

                                                           
2
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 2 α) του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «αα) Το πζμπτο εδάφιο αντικαθίςταται 

ωσ εξήσ: …» 
3
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 2 α) του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «ββ) Το ζνατο εδάφιο αντικαθίςταται 

ωσ εξήσ:…» 
4
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 2 β) του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «β) Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4036/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:…» 
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μζςα. Τα ςυςτιματα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ περιλαμβάνουν τισ απαιτιςεισ και τισ διαδικαςίεσ για τθ 
χοριγθςθ, τθν ανανζωςθ και τθν ανάκλθςθ των πιςτοποιθτικϊν.  

 
Άρκρο 20 

(άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Απαιτιςεισ για τισ πωλιςεισ γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Οι διανομείσ ςτθ Χϊρα γεωργικϊν φαρμάκων υποχρεοφνται να απαςχολοφν επαρκζσ προςωπικό το οποίο να 
διακζτει το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19. Τα άτομα αυτά πρζπει να είναι διακζςιμα 
κατά το χρόνο πϊλθςθσ για να παρζχουν ςτουσ πελάτεσ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τθ χριςθ των 
γεωργικϊν φαρμάκων, τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία και το περιβάλλον και οδθγίεσ για τθν αςφάλεια όςον 
αφορά τθ διαχείριςθ των κινδφνων αυτϊν ςχετικά με τα εν λόγω προϊόντα ςφμφωνα με τθν αρικμ. 
265/2002 κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και Οικονομίασ (Βϋ 1214) ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 1999/45/ΕΚ.  

2. Η πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που 
διακζτουν το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19.  

3. Οι διανομείσ που διακζτουν ςτθν αγορά γεωργικά φάρμακα ςε μθ επαγγελματίεσ χριςτεσ υποχρεοφνται να 
παρζχουν γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον από 
τθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, ιδίωσ ςχετικά με τισ πθγζσ κινδφνου, τθν ζκκεςθ, τον ορκό τρόπο 
αποκικευςθσ, το χειριςμό και τθν εφαρμογι, κακϊσ και τθν αςφαλι τουσ διάκεςθ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία για τα απόβλθτα, κακϊσ και ςχετικά με εναλλακτικζσ λφςεισ χαμθλοφ κινδφνου. Οι 
παραγωγοί των γεωργικϊν φαρμάκων υποχρεοφνται να παρζχουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ.  

4. Οι διατάξεισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 ιςχφουν από 26 Νοεμβρίου 2015.  
 

Άρκρο 21 

(άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

1. Η ΣΕΑ λαμβάνει μζτρα για να ενθμερϊνεται το ευρφ κοινό και για να προάγονται και να διευκολφνονται 
προγράμματα για τθν πλθροφόρθςθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθ διάκεςθ επακριβϊν και ιςορροπθμζνων 
πλθροφοριϊν ςχετικά με τα γεωργικά φάρμακα ςτο ευρφ κοινό, ιδίωσ όςον αφορά τουσ κινδφνουσ και τισ 
ενδεχόμενεσ οξείεσ και χρόνιεσ επιπτϊςεισ για τθν υγεία του ανκρϊπου, τουσ οργανιςμοφσ που δεν 
αποτελοφν ςτόχο και το περιβάλλον εξαιτίασ τθσ χριςθσ τουσ και ςχετικά με τθν φπαρξθ εναλλακτικϊν 
λφςεων χωρίσ χθμικά μζςα.  

2. Η ΣΕΑ μεριμνά για τθν κακιζρωςθ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν για τα περιςτατικά οξείασ 
δθλθτθρίαςθσ, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ χρόνιων δθλθτθριάςεων, όπου αυτζσ είναι διακζςιμεσ, ςε 
ομάδεσ που μπορεί να ζχουν παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςε γεωργικά φάρμακα, όπωσ μεταξφ των χειριςτϊν, των 
εργαηομζνων ςτον αγροτικό τομζα ι προςϊπων που κατοικοφν κοντά ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται γεωργικά φάρμακα.  

3. Η ΣΕΑ για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν για τθν εποπτεία και τθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ 
χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον, ακολουκεί ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ 
Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

 
Άρκρο 22 

(άρκρο 8 και Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Επικεϊρθςθ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Η Διεφκυνςθ Αξιοποίθςθσ Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ ορίηεται ωσ αρμόδια 
αρχι για τθν τακτικι επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων επαγγελματικισ 
χριςθσ. Η επικεϊρθςθ αυτι γίνεται ανά πζντε ζτθ ζωσ το 2020 και ανά τρία ζτθ ςτθ ςυνζχεια.  

 

2. Μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2016 διενεργείται τουλάχιςτον μια επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ 
γεωργικϊν φαρμάκων. Μετά από αυτό το διάςτθμα, μόνον εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων ο 
οποίοσ ζχει υποβλθκεί ςε ζλεγχο με επιτυχι αποτελζςματα χρθςιμοποιείται για επαγγελματικοφσ ςκοποφσ. 
Ο νζοσ εξοπλιςμόσ επικεωρείται τουλάχιςτον μία φορά εντόσ πζντε ετϊν μετά τθν αγορά.  

3. Κατά παρζκκλιςθ των παραγράφων 1 και 2, και μετά από αξιολόγθςθ του κινδφνου για τθν ανκρϊπινθ υγεία 
και το περιβάλλον που περιλαμβάνει αξιολόγθςθ του βακμοφ χριςθσ του εξοπλιςμοφ, μποροφν:  

α) να εφαρμόηονται διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαςτιματα επικεϊρθςθσ για τον εξοπλιςμό 
εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων που δεν χρθςιμοποιείται για τον ψεκαςμό γεωργικϊν φαρμάκων, για 
το φορθτό εξοπλιςμό εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων ι τουσ επινϊτιουσ ψεκαςτιρεσ και για πρόςκετο 
εξοπλιςμό εφαρμογισ ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ςε πολφ μικρό βακμό. Για τον εξοπλιςμό αυτό τα 
χρονοδιαγράμματα και τα διαςτιματα επικεϊρθςθσ αναγράφονται ςτο προβλεπόμενο ςτο άρκρο 18 του 
παρόντοσ νόμου εκνικό ςχζδιο δράςθσ.  

Ο εξισ πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ γεωργικϊν φαρμάκων δεν κεωρείται ότι παρουςιάηει «πολφ μικρό βακμό 
χριςθσ»:  

αα) Εξοπλιςμόσ ψεκαςμοφ τοποκετθμζνοσ ςε τρζνα ι αεροςκάφθ.  

ββ) Ψεκαςτιρεσ με βραχίονα μεγαλφτερο των 3 μζτρων, περιλαμβανομζνων και των ψεκαςτιρων των 
τοποκετθμζνων πάνω ςε μθχανιματα ςποράσ.  

β) Να εξαιροφνται από επικεϊρθςθ ο φορθτόσ εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων ι οι επινϊτιοι 
ψεκαςτιρεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια αρχι τθσ παραγράφου 1 εξαςφαλίηει ότι οι χειριςτζσ 
ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθν ανάγκθ τακτικισ αλλαγισ των εξαρτθμάτων και τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
κινδφνουσ που ςυνδζονται με τον εξοπλιςμό αυτό, κακϊσ και ότι ζχουν εκπαιδευκεί ςτθν ορκι χριςθ 
του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 19.  

4. Για να επιτυγχάνεται υψθλό επίπεδο προςταςίασ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον, κατά τισ 
επικεωριςεισ εξακριβϊνεται αν ο εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων ανταποκρίνεται ςτισ 
απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ Γϋ. Ο εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων που ανταποκρίνεται ςε 
εναρμονιςμζνα από τθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρότυπα, κεωρείται ότι ανταποκρίνεται ςτισ 
βαςικζσ απαιτιςεισ υγείασ και αςφάλειασ, κακϊσ και ςτισ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ.  

5. Οι επαγγελματίεσ χριςτεσ διενεργοφν τακτικά ρυκμίςεισ και τεχνικοφσ ελζγχουσ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ 
γεωργικϊν φαρμάκων ςφμφωνα με τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ που ζχουν λάβει δυνάμει του άρκρου 19.  

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ 
τθσ παραγράφου 1, ορίηονται οι φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν υλοποίθςθ των ςυςτθμάτων 
επικεϊρθςθσ και ενθμερϊνεται ςχετικά θ Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Με τθν ίδια διαδικαςία 
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κεςπίηονται ςυςτιματα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικϊν τα οποία κακιςτοφν δυνατι τθν εξακρίβωςθ τθσ 
διενζργειασ των επικεωριςεων και αναγνωρίηουν τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται ςε άλλα κράτθ . μζλθ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 4 όταν το χρονικό διάςτθμα από τθν τελευταία επικεϊρθςθ 
που διενεργικθκε ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ είναι ίςο ι μικρότερο από το διάςτθμα επικεϊρθςθσ που ιςχφει 
για τθ χϊρα. Επιδιϊκεται να αναγνωρίηονται τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ςε άλλα κράτθ - μζλθ υπό 
τθν προχπόκεςθ ςυμμόρφωςθσ με τα διαςτιματα επικεϊρθςθσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΣΕΙΣ 
 

Άρκρο 23 
(άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 

Αεροψεκαςμοί 

1. Απαγορεφεται ο αεροψεκαςμόσ ςτθν Ελλάδα.  

2. Κατά παρζκκλιςθ από τθν παράγραφο 1, ο αεροψεκαςμόσ μπορεί να επιτρζπεται μόνο ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ εφόςον τθροφνται οι ακόλουκοι όροι:  

α) Δεν υπάρχουν βιϊςιμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ, ι υπάρχουν ςαφι πλεονεκτιματα από άποψθ 
περιοριςμζνου αντίκτυπου ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτο περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με τθν επίγεια 
εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων.  

β) Τα χρθςιμοποιοφμενα γεωργικά φάρμακα ζχουν εγκρικεί ρθτϊσ για αεροψεκαςμό από τθν ΣΕΑ μετά από 
ειδικι αξιολόγθςθ των κινδφνων του αεροψεκαςμοφ.  

γ) Ο χειριςτισ που εκτελεί τον αεροψεκαςμό διακζτει το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19. 
Κατά τθ μεταβατικι περίοδο, εφόςον δεν υπάρχουν ακόμα τα ςυςτιματα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικϊν, θ 
ΣΕΑ μπορεί να δεχκεί άλλεσ αποδείξεισ επαρκοφσ γνϊςθσ.  

δ) Η επιχείρθςθ που είναι υπεφκυνθ για τθ διενζργεια αεροψεκαςμϊν λαμβάνει πιςτοποιθτικό από τθν 
αρμόδια ςτθν Ελλάδα αρχι για τθν ζγκριςθ εξοπλιςμϊν και αεροςκαφϊν για τθν από αζροσ εφαρμογι 
γεωργικϊν φαρμάκων.  

ε) Αν θ προσ ψεκαςμό περιοχι βρίςκεται κοντά ςε περιοχζσ ανοικτζσ ςτο κοινό, θ ζγκριςθ από αζροσ 
εφαρμογισ περιλαμβάνει και ςυγκεκριμζνα μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν 
κα υπάρξουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία όςων τυχαίνει να βρίςκονται κοντά. Η προσ ψεκαςμό 
περιοχι δεν μπορεί να βρίςκεται κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ.  

ςτ) Από το 2013 και ζπειτα, τα αεροςκάφθ πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφν 
τθ βζλτιςτθ διακζςιμθ τεχνολογία για τον περιοριςμό τθσ μετακίνθςθσ του ψεκαςτικοφ νζφουσ.  

3. Η ΣΕΑ κακορίηει τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ με τισ οποίεσ μπορεί να διενεργθκεί αεροψεκαςμόσ, εξετάηει τισ 
αιτιςεισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 και δθμοςιοποιεί πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ καλλιζργειεσ, τισ 
περιοχζσ, τισ περιςτάςεισ και τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ εφαρμογισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των καιρικϊν 
ςυνκθκϊν, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκαςμόσ. Η ΣΕΑ χορθγεί άδεια, ςτθν οποία 
προςδιορίηονται τα αναγκαία μζτρα για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ των κατοίκων και των διερχομζνων και 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτισ περιοχζσ που γειτνιάηουν με εκείνθ ςτθν οποία διενεργείται ο 
ψεκαςμόσ.  

4. Ο επαγγελματίασ χριςτθσ που επικυμεί να εφαρμόςει γεωργικά φάρμακα με αεροψεκαςμό υποβάλλει 
εγκαίρωσ αίτθςθ ζγκριςθσ ενόσ ςχεδίου εφαρμογισ ςτθν ΣΕΑ ςυνοδευόμενθ από ςτοιχεία που 
αποδεικνφουν ότι ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των παραγράφων 2 και 3. Η αίτθςθ εφαρμογισ 
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αεροψεκαςμοφ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο εφαρμογισ υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτθν ΣΕΑ. Η αίτθςθ 
περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προβλεπόμενθ χρονικι περίοδο του αεροψεκαςμοφ, κακϊσ και 
τισ ποςότθτεσ και τουσ τφπουσ των χρθςιμοποιοφμενων γεωργικϊν φαρμάκων. Η ΣΕΑ ςε διάςτθμα ζωσ δφο 
μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για διενζργεια αεροψεκαςμοφ αποφαίνεται κετικά ι 
αρνθτικά. Σε περίπτωςθ που παρζλκει το διάςτθμα των δφο μθνϊν και θ ΣΕΑ δεν ζχει απαντιςει αυτι 
κεωρείται ότι ζχει απορριφκεί.  

5. Η ΣΕΑ εξαςφαλίηει ότι τθροφνται οι όροι των παραγράφων 2 και 3 και διενεργεί για το ςκοπό αυτόν 
κατάλλθλο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ.  

6. Η ΣΕΑ τθρεί αρχείο των αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί και των εγκρίςεων που ζχουν δοκεί ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 4 και δθμοςιοποιεί τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, όπωσ θ προσ 
ψεκαςμό περιοχι, θ προβλεπόμενθ θμζρα και ϊρα του ψεκαςμοφ και το είδοσ του γεωργικοφ φαρμάκου, 
ςφμφωνα με τθν ανάρτθςθ των δεδομζνων αυτϊν ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ αρμόδιασ αρχισ ι τθν 
κοινοτικι νομοκεςία.  

 
Άρκρο 24 

(άρκρο 10 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Ενθμζρωςθ του κοινοφ 

Το Εκνικό Σχζδιο δράςθσ περιλαμβάνει διατάξεισ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ των ανκρϊπων οι οποίοι κα 
μποροφςαν να εκτεκοφν ςε μετακινοφμενο ψεκαςτικό νζφοσ.  
 

Άρκρο 25 
(άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 

Ειδικά μζτρα για τθν προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ και του πόςιμου νεροφ 

1. Η ΣΕΑ εξαςφαλίηει τθν κζςπιςθ κατάλλθλων μζτρων για τθν προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ και των 
παροχϊν πόςιμου νεροφ από τισ επιπτϊςεισ των γεωργικϊν φαρμάκων. Τα εν λόγω μζτρα είναι ενιςχυτικά 
και ςυμβατά με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 3199/2003 (Αϋ 280) ο οποίοσ ενςωματϊνει τθν Οδθγία 
2000/60/ΕΚ, και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1107/2009.  

2. Τα μζτρα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα εξισ:  

α) Ρροτεραιότθτα ςτθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά ςτα γεωργικά φάρμακα που δεν ζχουν 
ταξινομθκεί ωσ επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 265/2002 κοινι 
απόφαςθ του Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και Οικονομίασ (Βϋ 1214) θ οποία ενςωματϊνει 
τθν οδθγία 1999/45/ΕΚ, οφτε περιζχουν πρωτεφουςεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ όπωσ ορίηονται ςτο ν. 
3199/2003 (Αϋ 280) ο οποίοσ ενςωματϊνει τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ ςτο εκνικό δίκαιο.  

β) Ρροτεραιότθτα ςτθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά γεωργικϊν φαρμάκων με αςφαλζςτερεσ 
τεχνικζσ εφαρμογισ όπωσ θ χριςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων με χαμθλι 
διαςπορά ψεκαςμοφ ειδικά ςτισ καλλιζργειεσ κατακόρυφθσ ανάπτυξθσ όπωσ οι οπωρϊνεσ και οι 
αμπελϊνεσ.  

γ) Λιψθ μζτρων άμβλυνςθσ που ελαχιςτοποιοφν τον κίνδυνο ρφπανςθσ εκτόσ τθσ ζκταςθσ εφαρμογισ του 
ψεκαςμοφ από μετακίνθςθ του ψεκαςτικοφ νζφουσ, επιφανειακι και υπόγεια απορροι. Στα μζτρα αυτά 
περιλαμβάνεται θ δθμιουργία ηωνϊν ανάςχεςθσ με κατάλλθλο μζγεκοσ για τθν προςταςία των υδρόβιων 
οργανιςμϊν που δεν αποτελοφν ςτόχο, κακϊσ και ηϊνεσ αςφαλείασ για τα επιφανειακά και υπόγεια 
φδατα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άντλθςθ πόςιμου νεροφ, ςτισ οποίεσ δεν επιτρζπεται θ χριςθ ι 
αποκικευςθ γεωργικϊν φαρμάκων.  
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δ) Ρεριοριςμό ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό ι κατάργθςθ των εφαρμογϊν γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν 
επιφάνεια ι κατά μικοσ οδϊν, ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, πολφ διαπερατϊν εδαφϊν ι άλλων 
υποδομϊν που βρίςκονται κοντά ςε επιφανειακά ι υπόγεια φδατα, κακϊσ και ςτθν επιφάνεια 
καλυμμζνων εδαφϊν, όπωσ αποκθκϊν, όπου υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ απορροισ ςτα επιφανειακά 
φδατα ι ςτο αποχετευτικό δίκτυο.  

 
Άρκρο 26 

(άρκρο 12 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Μείωςθ τθσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι των κινδφνων τουσ ςε ειδικζσ περιοχζσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αναγκαίεσ απαιτιςεισ υγιεινισ, δθμόςιασ υγείασ και βιοποικιλότθτασ, ι τα 
αποτελζςματα των ςχετικϊν εκτιμιςεων κινδφνου, θ ΣΕΑ μεριμνά ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ι να απαγορεφεται 
θ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςε ειδικζσ περιοχζσ. Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων και 
εξετάηεται κατά προτεραιότθτα θ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων χαμθλοφ κινδφνου, όπωσ αυτά 
προςδιορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 1107/2009, κακϊσ και θ εφαρμογι μζτρων βιολογικοφ ελζγχου. 
Αυτζσ οι ειδικζσ περιοχζσ είναι:  

α) Ρεριοχζσ που χρθςιμοποιοφνται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο 
άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1107/2009 ι από το ευρφ κοινό όπωσ δθμόςια πάρκα και κιποι, 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και εγκαταςτάςεισ αναψυχισ, ςχολεία και παιδικζσ χαρζσ, κακϊσ και κοντά ςε 
εγκαταςτάςεισ υγειονομικισ περίκαλψθσ.  

β) Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ όπωσ ορίηονται ςτο ν. 3199/2003, ο οποίοσ ενςωματϊνει τθν Οδθγία 2000/ 
60/ΕΚ ι ςε ειδικζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθν 414985/1985 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ 
Οικονομίασ και Γεωργίασ (Βϋ 757), όπωσ τροποποιικθκε με τισ 366599/1996 (Βϋ1188) και 294283/1997 (Βϋ 
68) κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ και Γεωργίασ, θ οποία ενςωματϊνει τθν Οδθγία 
79/409/ΕΟΚ και τθν 33318/1998 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αποκζντρωςθσ, Εκνικισ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων 
Ζργων, Γεωργίασ, Εμπορικισ Ναυτιλίασ και Ρολιτιςμοφ (Βϋ ), θ οποία ενςωματϊνει τθν Οδθγία 92/43/ΕΟΚ .  

γ) Ρεριοχζσ ςτισ οποίεσ ζχει πρόςφατα εφαρμοςτεί γεωργικό φάρμακο και χρθςιμοποιοφνται ι είναι 
προςβάςιμεσ από τουσ εργαηόμενουσ ςτθ γεωργία.  

 
Άρκρο 27 

(άρκρο 13 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Χειριςμόσ και αποκικευςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν τουσ και του 

εναπομείναντοσ γεωργικοφ φαρμάκου 

1. Η ΣΕΑ διαςφαλίηει τθ κζςπιςθ των αναγκαίων μζτρων ϊςτε οι ακόλουκεσ εργαςίεσ από επαγγελματίεσ 
χριςτεσ, και ενδεχομζνωσ από διανομείσ, να μθν κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία του ανκρϊπου ι του 
περιβάλλοντοσ:  

α) Αποκικευςθ, χειριςμόσ, αραίωςθ και ανάμειξθ γεωργικϊν φαρμάκων πριν από τθν εφαρμογι.  

β) Χειριςμόσ των ςυςκευαςιϊν και του εναπομείναντοσ γεωργικοφ φαρμάκου.  

γ) Διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει μετά τθν εφαρμογι.  

δ) Κακαριςμόσ του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται μετά τθν εφαρμογι.  

ε) Διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ και του εναπομείναντοσ εντόσ αυτϊν γεωργικϊν φαρμάκων ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τα απόβλθτα.  
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2. Η ΣΕΑ μεριμνά για τθ κζςπιςθ των αναγκαίων μζτρων για τθν αποτροπι των επικίνδυνων εργαςιϊν 
χειριςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων που είναι εγκεκριμζνα για μθ επαγγελματίεσ χριςτεσ. Τα μζτρα αυτά 
μποροφν να περιλαμβάνουν τθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων χαμθλισ τοξικότθτασ, ζτοιμα προσ χριςθ 
ςκευάςματα και περιοριςμοφσ ςτα μεγζκθ των περιεκτϊν ι των ςυςκευαςιϊν.  

3. Η ΣΕΑ μεριμνά για τθν λιψθ μζτρων ϊςτε οι χϊροι αποκικευςθσ γεωργικϊν φαρμάκων για επαγγελματικι 
χριςθ να καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να προλαμβάνεται θ ακοφςια απελευκζρωςθ. Δίδεται ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτο χϊρο αποκικευςθσ, ςτο μζγεκοσ και ςτα καταςκευαςτικά υλικά.  

 
Άρκρο 28 

(άρκρο 14 και Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία 

1. Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ 
διαχείριςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν με χαμθλι ειςροι γεωργικϊν φαρμάκων, με προτεραιότθτα, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, τθσ χριςθσ μθ χθμικϊν μεκόδων, οφτωσ ϊςτε οι επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικϊν 
φαρμάκων να ςτραφοφν ςε πρακτικζσ και προϊόντα με το χαμθλότερο δυνατό κίνδυνο για τθν υγεία του 
ανκρϊπου και το περιβάλλον μεταξφ εκείνων που είναι διακζςιμα για τθν αντιμετϊπιςθ του ίδιου 
προβλιματοσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν. Η διαχείριςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν με χαμθλι ειςροι γεωργικϊν 
φαρμάκων περιλαμβάνει τθν ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία, κακϊσ και τθ βιολογικι καλλιζργεια 
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 834/2007 του Συμβουλίου τθσ 28θσ Ιουνίου 2007 για τθ βιολογικι 
παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν προϊόντων.  

2. Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων δθμιουργεί τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ για τθν εφαρμογι 
ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ ι ςτθρίηει τθ δθμιουργία των ςυνκθκϊν αυτϊν. Ειδικότερα, μεριμνά ϊςτε 
οι επαγγελματίεσ χριςτεσ να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τισ πλθροφορίεσ και τα μζςα για τθν παρακολοφκθςθ 
των επιβλαβϊν οργανιςμϊν και τθ λιψθ αποφάςεων, κακϊσ και πρόςβαςθ ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 
για τθν ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία.  

3. Η ΣΕΑ υποβάλλει ςτθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το αργότερο ζωσ 30 Ιουνίου 2013 ζκκεςθ ςχετικά 
με τθν εφαρμογι των παραγράφων 1 και 2, αναφζροντασ ειδικότερα αν ζχουν δθμιουργθκεί οι αναγκαίεσ 
ςυνκικεσ για τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ.  

4. Στο εκνικό ςχζδιο δράςθσ περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο οι γενικζσ αρχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
φυτοπροςταςίασ, όπωσ κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Δϋ, κα εφαρμοςτοφν από όλουσ τουσ επαγγελματίεσ 
χριςτεσ γεωργικϊν φαρμάκων το αργότερο μζχρι τθν 1θ Ιανουαρίου 2014.  

5. Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων διαςφαλίηει τθ κζςπιςθ κατάλλθλων κινιτρων για να 
ενκαρρφνει τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ να εφαρμόηουν ειδικζσ, κατά καλλιζργεια ι τομζα, κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ επί εκελοντικισ βάςεωσ. Τισ κατευκυντιριεσ αυτζσ γραμμζσ 
μποροφν να καταρτίςουν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι οργανϊςεισ που αντιπροςωπεφουν ςυγκεκριμζνουσ 
επαγγελματίεσ χριςτεσ. Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων παραπζμπει ςτισ κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ που κεωρεί ςχετικζσ και κατάλλθλεσ για τα εκνικά ςχζδια δράςθσ ςτθ χϊρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 
ΔΕΙΚΤΕΣ, ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ 

 
Άρκρο 29 

(άρκρο 15 και Ραράρτθμα ΙV τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Δείκτεσ 

1. Η ΣΕΑ εφαρμόηει εναρμονιςμζνουσ δείκτεσ κινδφνου, οι οποίοι κεςπίηονται από τθν Επιτροπι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Εϋ. Ωςτόςο, θ αρμόδια αρχι μπορεί να 
εξακολουκεί να χρθςιμοποιεί υφιςτάμενουσ εκνικοφσ δείκτεσ ι να υιοκετεί άλλουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ 
επιπλζον των εναρμονιςμζνων ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

2. Η ΣΕΑ:  

α) Υπολογίηει τουσ εναρμονιςμζνουσ δείκτεσ κινδφνου όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 με τθ 
χρθςιμοποίθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που ςυλλζγονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό, 1185/2009 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009 ςχετικά με τα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία των γεωργικϊν φαρμάκων, κακϊσ και άλλων ςχετικϊν ςτοιχείων.  

β) Ρροςδιορίηει τισ τάςεισ ςτθ χριςθ οριςμζνων δραςτικϊν ουςιϊν.  

γ) Ρροςδιορίηει τα ςτοιχεία προτεραιότθτασ, όπωσ δραςτικζσ ουςίεσ, καλλιζργειεσ, περιοχζσ ι πρακτικζσ, 
που χρειάηονται ιδιαίτερθ προςοχι ι τισ ορκζσ πρακτικζσ που μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ παράδειγμα 
για τθν επίτευξθ των ςτόχων του παρόντοσ νόμου για τθ μείωςθ των κινδφνων και των επιπτϊςεων από 
τθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν υγεία του ανκρϊπου και ςτο περιβάλλον και για να ενκαρρφνει τθν 
ανάπτυξθ και τθν ειςαγωγι τθσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, κακϊσ και εναλλακτικϊν 
προςεγγίςεων ι τεχνικϊν προκειμζνου να μειωκεί θ εξάρτθςθ από τθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων.  

3. Η αρμόδια αρχι γνωςτοποιεί ςτθν Επιτροπι και ςτα υπόλοιπα κράτθ - μζλθ τα αποτελζςματα των 
αξιολογιςεων που διενεργεί κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 και κζτει τα ςχετικά ςτοιχεία ςτθ διάκεςθ 
του κοινοφ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρκρο 30 
(άρκρο 17 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 

Κυρϊςεισ 

Στουσ παραβάτεσ των διατάξεων των άρκρων 15 ζωσ 29 επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτα 
άρκρα 45 και 46 του παρόντοσ νόμου.  

5Η ΣΕΑ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει τισ ςχετικζσ διατάξεισ ςτθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το 
αργότερο ςτισ 26 Νοεμβρίου 2012 και γνωςτοποιεί αμζςωσ κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςι τουσ.  

 
Άρκρο 31 

(άρκρο 19 τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ) 
Τζλθ και επιβαρφνςεισ 

1. Θεςπίηεται ανταποδοτικό τζλοσ υπζρ του Κεντρικοφ Ταμείου Κτθνοτροφίασ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για οποιαδιποτε εργαςία προκφπτει από τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων που 

                                                           
5
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 3 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «3. Το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 30 του ν. 

4036/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:…» 
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επωμίηεται ςε εφαρμογι των διατάξεων που περιλαμβάνονται ςτα άρκρα του πρϊτου τμιματοσ του 
δευτζρου μζρουσ του παρόντοσ νόμου μζςω τζλουσ ι επιβάρυνςθσ.  

2. Η ΣΕΑ εξαςφαλίηει ότι το τζλοσ ι θ επιβάρυνςθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 κεςπίηεται με διαφάνεια 
και αντιςτοιχεί ςτο πραγματικό κόςτοσ τθσ ςχετικισ εργαςίασ.  

 
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΟ 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ 
 

Άρκρο 32 
Κατάρτιςθ των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κεςπίηεται Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ με ςτόχο τθν 
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ.  

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων το αργότερο μζςα ςε ζνα δίμθνο από τθ 
δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ςυςτινεται Επιτροπι υποβολισ πρόταςθσ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ. 
Στθν Επιτροπι ςυμμετζχουν ςτελζχθ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, των ςυναρμόδιων 
Υπουργείων, Οργανιςμϊν και Ιδρυμάτων, επιςτιμονεσ με ειδικζσ γνϊςεισ, εκπρόςωποι των αγροτϊν, των 
διακινθτϊν και παραγωγϊν γεωργικϊν φαρμάκων, των μεταποιθτϊν και διακινθτϊν ειδϊν διατροφισ, τθσ 
ΟΚΕ, των περιβαλλοντικϊν και καταναλωτικϊν οργανϊςεων. Η Επιτροπι ςυντάςςει πρόταςθ Εκνικοφ 
Σχεδίου Δράςθσ το αργότερο ςε διάςτθμα πζντε μθνϊν από τθν θμερομθνία ςφςταςισ τθσ. Η Εκνικι 
Συντονιςτικι Αρχι ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ. Η πρόταςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ τίκεται ςε 
δθμόςια διαβοφλευςθ για διάςτθμα ενόσ μθνόσ και ςτθ ςυνζχεια εκδίδεται θ κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ 
παραγράφου 1.  

3. Η ΣΕΑ είναι αρμόδια για τθν κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ, τθν 
ανακεϊρθςθ και τθν κοινοποίθςι του ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

4. Στο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ, εκτόσ όςων αναφζρονται ςτο άρκρο 18, λαμβάνονται υπόψθ τα ςυμπεράςματα 
από τθν αξιολόγθςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που προζρχονται από τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ 
πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 36, και περιλαμβάνουν μζτρα 
προϊκθςθσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ και δράςεισ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ των ανκρϊπων, οι 
οποίοι κα μποροφςαν να εκτεκοφν ςε μετακινοφμενο ψεκαςτικό νζφοσ.  

5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ κακορίηονται τα τζλθ για τθ χρθματοδότθςθ των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ, θ 
διαδικαςία πλθρωμισ τουσ, κακϊσ και θ αναπροςαρμογι των τελϊν αυτϊν.  

 
Άρκρο 33 

Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Θεςπίηεται πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, ςτο οποίο ζχουν 
πρόςβαςθ όλοι οι επαγγελματίεσ χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι διαφορετικοί 
ρόλοι και ευκφνεσ τουσ. Η κατάρτιςθ αυτι ςυνίςταται ςε αρχικι και ςυμπλθρωματικι για τθν απόκτθςθ και 
τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

2. Η ΣΕΑ ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων, κακϊσ και των εποπτευομζνων από αυτό νομικϊν προςϊπων καταρτίηει προγράμματα 
εκπαίδευςθσ για τθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων.  

3. Το υλικό κατάρτιςθσ πιςτοποιείται κατά τισ κείμενεσ εκνικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ.  
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4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται το αργότερο ζωσ τισ 26 Νοεμβρίου 
2013 θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ το οποίο αποτελεί απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων 
ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων.  

 
Άρκρο 34 

Μθτρϊο βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Επιτρζπεται θ παραςκευι, τυποποίθςθ, ςυςκευαςία και αποκικευςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθ χϊρα μασ 
από κάκε βιομθχανία ι βιοτεχνία γεωργικϊν φαρμάκων, εφόςον ζχει εγγραφεί ςτο Μθτρϊο βιομθχανιϊν 
και βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν φαρμάκων.  

2. Η ΣΕΑ ελζγχει τθν αίτθςθ με τα ςτοιχεία του φακζλου του ενδιαφερόμενου για τισ δυνατότθτεσ παραςκευισ, 
τυποποίθςθσ, ςυςκευαςίασ και αποκικευςθσ ςυγκεκριμζνων μορφϊν γεωργικϊν φαρμάκων και εγγράφει 
τθν επιχείρθςθ ςτο Μθτρϊο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται οι όροι και οι διαδικαςίεσ για 
τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν φαρμάκων.  

4. Η ΣΕΑ τθρεί Μθτρϊο των βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν φαρμάκων και το αναρτά ςτθν 
ιςτοςελίδα που διακζτει.  

6Άρκρο 35 
Εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων 

1. α) Επιτρζπεται θ εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων μόνο από ειδικά καταςτιματα που πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ και διακζτουν υπεφκυνο επιςτιμονα. 

β) Ωσ υπεφκυνοσ επιςτιμονασ ορίηεται γεωπόνοσ πτυχιοφχοσ ιδρφματοσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ ι 
τεχνολόγοσ γεωπόνοσ πτυχιοφχοσ ιδρφματοσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το π.δ. 109/1989 
(Αϋ 47) ι το π.δ. 312/2003 (Αϋ 264) για χριςεισ ςυμβατζσ με τθ βιολογικι γεωργία ι κάτοχοσ ιςότιμου 
πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολισ κράτουσ − μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι χϊρασ εκτόσ Ε.Ε. με 
βάςθ τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ. 

γ) Για τθν πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, τα καταςτιματα εμπορίασ αυτϊν μποροφν να διακζτουν και 
υπάλλθλο−πωλθτι. Ο υπάλλθλοσ−πωλθτισ γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει είτε να πλθροί τισ 
προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου είτε να είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ 
κατάρτιςθσ υπευκφνου εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 19 
είτε να είναι ιςότιμα καταρτιςμζνοσ ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ε.Ε. για τθν εμπορία γεωργικϊν 
φαρμάκων, ϊςτε να διαςφαλίηεται το ίδιο επίπεδο αςφάλειασ για τον άνκρωπο, τθν υγεία των φυτϊν 
και των ηϊων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

δ) Ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ ι/και ο υπάλλθλοσ−πωλθτισ γεωργικϊν φαρμάκων διενεργοφν τισ πωλιςεισ 
των γεωργικϊν φαρμάκων και είναι υπεφκυνοι για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ χριςθσ αυτϊν, που 
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5, ιδίωσ ωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ δοςολογία − ποςότθτα του εμπορικοφ 
ςκευάςματοσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και τθν παροχι οδθγιϊν για τον τρόπο εφαρμογισ του 
εμπορικοφ ςκευάςματοσ − ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ανάλογα με τα μζςα εφαρμογισ του κάκε 
παραγωγοφ, όπωσ κατάλλθλθ πίεςθ. 

Επίςθσ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να παρζχουν γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ πικανοφσ κινδφνουσ για 
τον άνκρωπο και το περιβάλλον από τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, ιδίωσ ςχετικά με τισ πθγζσ 

                                                           
6
Τροποποίθςθ 11-2-2014:  Άρκρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «4. Το άρκρο 35 του ν. 4036/2012 

αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:...» 
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κινδφνου, τθν ζκκεςθ του χριςτθ, τον ορκό τρόπο αποκικευςθσ, το χειριςμό και τθν εφαρμογι, τθν 
αςφαλι διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει μετά τθν εφαρμογι, τθ διαχείριςθ των 
κενϊν ςυςκευαςίασ και τισ εναλλακτικζσ λφςεισ χαμθλοφ κινδφνου. Ειδικά, ωσ προσ τθ ςυνταγογραφείςα 
δραςτικι ουςία και τα εγκεκριμζνα εμπορικά ςκευάςματα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν υπεφκυνοσ 
είναι μόνο ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ. 

2. Η εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων διακρίνεται ςε χονδρικι και λιανικι. Με τθν υποβολι τθσ αναγγελίασ 
ζναρξθσ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν: το είδοσ τθσ εμπορίασ 
γεωργικϊν φαρμάκων που κα αςκιςουν, τθν επωνυμία και τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου τθσ 
επιχείρθςθσ, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, που κα αςκεί τθν εμπορία, τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ 
και τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και τον υπεφκυνο επιςτιμονα. Η αρμόδια αρχι δφναται, εντόσ τριϊν (3) 
μθνϊν από τθ λιψθ τθσ αναγγελίασ, να απαγορεφςει τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν πλθροφνται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από τα 
υποβλθκζντα ςτοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι αςκοφν ελεφκερα τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων μετά 
πάροδο τριμινου από τθν υποβολι τθσ αναγγελίασ ζναρξθσ άςκθςισ τθσ, εφόςον δεν υφίςταται θ 
προαναφερόμενθ απαγόρευςθ άςκθςθσ τθσ εμπορίασ, κακϊσ και νωρίτερα εφόςον ενθμερωκοφν 
εγγράφωσ από τθν αρμόδια αρχι για τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχείων. Απαγορεφεται θ άςκθςθ 
εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων χωρίσ αναγγελία περί τοφτου ςτθν αρμόδια αρχι και επακόλουκθ αναμονι 
επί τρίμθνο ι λιψθ τθσ ανωτζρω ςχετικισ ενθμζρωςθσ πλθρότθτασ υποβλθκζντων ςτοιχείων, κακϊσ και ςε 
περίπτωςθ απαγόρευςθσ άςκθςθσ εμπορίασ από τθν αρμόδια αρχι. 

3. Η χονδρικι πϊλθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται ςε ενδιαφερόμενουσ που ζχουν υποβάλει ςτθν 
αρμόδια αρχι αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 
και απευκφνεται προσ άλλα καταςτιματα χονδρικισ πϊλθςθσ ι καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ. 

4. Ρροχπόκεςθ για τθν άςκθςθ χονδρικισ ι λιανικισ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων αποτελεί θ απαςχόλθςθ 
του υπεφκυνου επιςτιμονα ι/και υπαλλιλου−πωλθτι κατά τθ χρονικι διάρκεια τθσ πϊλθςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων. 

5. α) Ρροχπόκεςθ για τθ λιανικι πϊλθςθ γεωργικοφ φαρμάκου ςε επαγγελματία χριςτθ είναι θ ζκδοςθ 
ςυνταγισ, για τθ χριςθ του, από επιςτιμονα, που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ 
παραγράφου 1. 

β) Η ζκδοςθ ςυνταγισ δφναται να γίνεται τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων, εφόςον θ 
πϊλθςθ του γεωργικοφ φαρμάκου διενεργείται από τον υπεφκυνο επιςτιμονα ι υπάλλθλο−πωλθτι που 
πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ θλεκτρονικι καταγραφι ςε ειδικό ζντυπο τθσ πϊλθςθσ των γεωργικϊν 
φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 36, μπορεί να υπζχει κζςθ ςυνταγισ χριςθσ 
γεωργικοφ φαρμάκου αναφζροντασ πλιρωσ τα ςτοιχεία του επιςτιμονα που τθν εξζδωςε. 

γ) Μετά τθν 26θ Νοεμβρίου 2015, θ λιανικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων για επαγγελματικι χριςθ 
γίνεται εφόςον εξαςφαλιςκεί ότι θ χριςθ τουσ γίνεται από πρόςωπο ι υπό τθν επίβλεψθ προςϊπου, 
ςτο οποίο ζχει χορθγθκεί πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των 
γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 33 και τθν Οδθγία 2009/128/ΕΚ. Ο 
επιβλζπων τθ χριςθ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ορκι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και 
υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθ χριςθ αυτϊν να το καταγράφει ενυπόγραφα. 

6. α) Τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων: 

αα) υποχρεοφνται να διατθροφν το ςφνολο των ςυνταγϊν χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων για χρονικό 
διάςτθμα πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ, 
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ββ) απαγορεφεται να κατζχουν ανεκτζλεςτεσ ι ανυπόγραφεσ ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. 

β) Απαγορεφεται θ χονδρικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςε καταςτιματα που δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του παρόντοσ άρκρου. 

γ) Οι ζμποροι γεωργικϊν φαρμάκων υποχρεοφνται να ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου, να 
ενθμερϊνουν άμεςα για κάκε αλλαγι των ςτοιχείων που ζχουν δθλϊςει ςτθν αρμόδια αρχι και να 
παρζχουν πρόςβαςθ ςε κάκε ςθμείο αποκικευςθσ ι διακίνθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, κακϊσ και ςτα 
παραςτατικά που αφοροφν τθ διακίνθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων είτε αυτά είναι ςε ζγγραφθ είτε ςε 
θλεκτρονικι μορφι. 

δ) Η πϊλθςθ είτε ουςιϊν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1107/2009 είτε ςκευαςμάτων μεταξφ κατόχων άδειασ 
διάκεςθσ ςτθν αγορά, πρζπει να γνωςτοποιείται ςτθ ΣΕΑ. 

7. α) Η ΣΕΑ τθρεί: 

αα) Μθτρϊο εμπόρων γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ςτο 
διαδίκτυο. Στουσ εμπόρουσ γεωργικϊν φαρμάκων χορθγείται από τθ ΣΕΑ ειδικόσ κωδικόσ. 

ββ) Μθτρϊο των επιςτθμόνων που μποροφν να εκδϊςουν ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, το 
οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ςτο διαδίκτυο. 

β) Η αρμόδια αρχι για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, υποχρεοφται να τθρεί ιςτοςελίδα ςτο 
διαδίκτυο με τισ απαιτιςεισ για τθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, τουσ απαςχολοφμενουσ με τθν 
εμπορία αυτϊν, τθ διεφκυνςθ των καταςτθμάτων και τουσ αντίςτοιχουσ υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ 
γεωργικϊν φαρμάκων και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομζνα ςτθ ΣΕΑ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν ζλευςθ τριμινου από τθν αναγγελία ζναρξθσ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν 
φαρμάκων. Οι υποχρεϊςεισ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν και ςε κάκε μεταβολι ςτοιχείων 
υφιςτάμενθσ αναγγελίασ ζναρξθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. 

 
Άρκρο 36 

Κατάλογοσ εγκεκριμζνων ςκευαςμάτων γεωργικϊν φαρμάκων – Ηλεκτρονικι καταγραφι τθσ διακίνθςθσ 

1. Θεςπίηεται Κατάλογοσ των εγκεκριμζνων γεωργικϊν φαρμάκων, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα ςκευάςματα των 
γεωργικϊν φαρμάκων, για τα οποία ζχει χορθγθκεί άδεια κυκλοφορίασ από το Υπουργείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κακϊσ και τισ πλθροφορίεσ που αναγράφονται ςτισ άδειεσ αυτϊν.  

2. Ο Κατάλογοσ ζχει τθ μορφι θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

3. Αρμόδια για τθ ςφνταξθ, ενθμζρωςθ και τιρθςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του Καταλόγου ορίηεται θ ΣΕΑ.  

4. Τα ςκευάςματα, θ άδεια των οποίων ζχει λιξει ι ζχει ανακλθκεί, αναγράφονται ςτον Κατάλογο με τθν 
ζνδειξθ «Ανακλικθκε» και παραπομπι ςτθ ςχετικι απόφαςθ. Σε περιπτϊςεισ χοριγθςθσ, ανανζωςθσ, 
ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ άδειασ, ο αρμόδιοσ φορζασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων ενθμερϊνει τον Κατάλογο άμεςα και το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν ζκδοςθ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

5. Ο επαγγελματίασ χριςτθσ προμθκεφεται τα ςκευάςματα που περιλαμβάνονται ςτον Κατάλογο μόνο από 
καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ που ζχουν άδεια για το ςκοπό αυτόν. Το κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ 
καταγράφει ςε ειδικό ζντυπο πϊλθςθσ θλεκτρονικά για κάκε επαγγελματία χριςτθ τα ακόλουκα:  
α) Το ονοματεπϊνυμο και ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χριςτθ.  
β) Η τοποκεςία/περιοχι αγροτεμαχίου.  
γ) Ο κωδικόσ αγροτεμαχίου (εφόςον υπάρχει).  
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δ) Το χορθγοφμενο ςκεφαςμα.  
ε) Η ποςότθτα του χορθγοφμενου ςκευάςματοσ.  
ςτ) Η καλλιζργεια ι τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορθγείται το ςκεφαςμα.  
η) Το αίτιο, για το οποίο χορθγείται το ςκεφαςμα.  
θ) Τον αρικμό τιμολογίου/απόδειξθσ.  
κ) Τον ειδικό κωδικό του καταςτιματοσ που εκδίδεται από τθ ΣΕΑ.  

6. Η επιλογι των ςκευαςμάτων γίνεται με βάςθ τθν αποτελεςματικότθτα, τον τρόπο δράςθσ, το φάςμα 
δράςθσ, τθν εκλεκτικότθτα για το καλλιεργοφμενο φυτό, τθν αςκζνεια ι το ηωικό εχκρό ι το ηιηάνιο, τουσ 
ειδικοφσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ, τθ ςυνδυαςτικότθτα με άλλα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, τθν 
ευχζρεια εφαρμογισ, τα αναμενόμενα υπολείμματα ςτο αγροτικό προϊόν, τθν υπολειμματικι διάρκεια, τθν 
τοξικολογικι ςιμανςθ, τθ ςυμβατότθτα με τθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ των επιβλαβϊν 
οργανιςμϊν, κακϊσ και τθν πικανι επίδραςθ ςτθν επόμενθ καλλιζργεια.  

7. Δίνεται προτεραιότθτα ςτθ χριςθ ςκευαςμάτων με εκλεκτικι δράςθ.  

8. Απαγορεφεται θ λιανικι πϊλθςθ ςκευαςμάτων χωρίσ τθ ςυμπλιρωςθ του ειδικοφ εντφπου.  

9. Αντίγραφο του ειδικοφ εντφπου δίδεται ςτον επαγγελματία χριςτθ.  

10. Στο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι ςτθν οποία 
καταχωρίηονται τα Ειδικά Ζντυπα Ρϊλθςθσ. Η καταχϊριςθ γίνεται θλεκτρονικά από τα καταςτιματα 
λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Τα ςτοιχεία αυτά είναι εμπιςτευτικά και εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ 
περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 7Η ΣΕΑ δφναται να τα αξιοποιεί για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων ςχετικά με τθ διάκεςθ ςτθν αγορά και τθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τθν κατάρτιςθ 
των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ διάκεςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν 
αγορά. Μζχρι τθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ, τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων υποχρεοφνται να καταγράφουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 5.  

11. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται ο φορζασ δθμιουργίασ, 
ενθμζρωςθσ και τιρθςθσ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 10, κακϊσ και κάκε ςχετικι 
λεπτομζρεια που αφορά τον τφπο και το περιεχόμενο του Ειδικοφ Εντφπου Ρϊλθςθσ.  

12. 8Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων χορθγεί ςτουσ υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ και ςτουσ 
υπαλλιλουσ − πωλθτζσ των καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, που διενεργοφν τισ πωλιςεισ 
των γεωργικϊν φαρμάκων, άδεια πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 10.  

13. Απαγορεφεται θ χοριγθςθ ςκευαςμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ςτον εγκεκριμζνο Κατάλογο ι δεν 
είναι ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν ετικζτα.  

 
Άρκρο 37 

Διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τα γεωργικά φάρμακα 

1. Οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ για κζματα φυτοπροςταςίασ περιφερειακζσ και τοπικζσ υπθρεςίεσ, ςε ςυνεργαςία 
με τθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, 
είναι υπεφκυνεσ για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινοφ για τθ χριςθ των 
γεωργικϊν φαρμάκων και ιδίωσ όςον αφορά τουσ κινδφνουσ και τισ ενδεχόμενεσ οξείεσ και χρόνιεσ 

                                                           
7
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 5 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «5. α) Το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 10 του 

άρκρου 36 του ν. 4036/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:…» 
8
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 5 β) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «β) Η παρ. 12 του άρκρου 36 του ν. 

4036/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:…» 
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επιπτϊςεισ για τθν υγεία του ανκρϊπου, τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτουσ οργανιςμοφσ μθ ςτόχουσ και το 
περιβάλλον, κακϊσ επίςθσ και για τθν φπαρξθ εναλλακτικϊν λφςεων φυτοπροςταςίασ χωρίσ χθμικά μζςα.  

2. Η ενθμζρωςθ γίνεται με ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα, κακϊσ και μζςω διαδικτφου. Οι πλθροφορίεσ 
ανανεϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ νεότερεσ επιςτθμονικζσ 
και τεχνικζσ εξελίξεισ. Οι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ εντάςςονται ςτο Εκνικό Σχζδιο 
Δράςθσ.  

3. Το Κζντρο Δθλθτθριάςεων του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςυλλζγει πλθροφορίεσ και 
ςτοιχεία και καταγράφει κατά τρόπο ςυςτθματικό, περιςτατικά οξείασ δθλθτθρίαςθσ ι άλλων επιπτϊςεων 
από τθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων. Αντίγραφο των καταςτάςεων των ςυμβάντων οξείασ δθλθτθρίαςθσ ι 
άλλων επιπτϊςεων διαβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ αυτϊν και να λθφκοφν τα 
ενδεικνυόμενα μζτρα όπωσ ενθμζρωςθ του κοινοφ, των κατόχων εγκρίςεων και των πωλθτϊν γεωργικϊν 
φαρμάκων, τροποποίθςθ ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. Τα ςτοιχεία αυτά χρθςιμοποιοφνται κατά 
τθν κατάρτιςθ των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ.  

 
Άρκρο 38 

Σφςτθμα επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Θεςπίηεται ςφςτθμα επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων επαγγελματικισ 
χριςθσ το οποίο οδθγεί ςτθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ.  

2. Αρμόδια Αρχι για τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν 
φαρμάκων επαγγελματικισ χριςθσ είναι θ Διεφκυνςθ Αξιοποίθςθσ Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων και 
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ 
αρχζσ των Ρεριφερειϊν και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθροφν Μθτρϊο Εξοπλιςμοφ Εφαρμογισ γεωργικϊν 
φαρμάκων, ςτο οποίο καταγράφεται κατά κατθγορία, γεωγραφικι περιοχι και χριςτθ ο επαγγελματικόσ 
εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων. Ο νζοσ εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων, ο 
οποίοσ διατίκεται για χριςθ μετά τθν θμερομθνία που τίκεται ςε ιςχφ ο παρϊν νόμοσ, εγγράφεται με 
ευκφνθ του αγοραςτι, ςτο Μθτρϊο Εξοπλιςμοφ Εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν 
οποία ανικει.  

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται οι διαδικαςίεσ επικεϊρθςθσ 
του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων.  

 
Άρκρο 39 

Εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων με αεροψεκαςμό 

1. Αρμόδια αρχι για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 23 όςον αφορά τουσ αεροψεκαςμοφσ ορίηεται θ 
Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

2. Η εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων με αεροψεκαςμό απαγορεφεται. Κατά παρζκκλιςθ μπορεί να επιτρζπεται 
μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον τθροφνται όλοι οι όροι και προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 23. Για τθν απόφαςθ παρζκκλιςθσ απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ρεριφζρειασ.  

 
Άρκρο 40 

Θζςπιςθ ειδικϊν μζτρων για τθν προςταςία των υδάτινων πόρων 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ λαμβάνονται μζτρα για τθν προςταςία του 
υδάτινου περιβάλλοντοσ και του πόςιμου νεροφ, τα οποία είναι  
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ςυμβατά με το άρκρο 25.  
Άρκρο 41 

Μζτρα μείωςθσ τθσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι των κινδφνων τουσ ςε ειδικζσ περιοχζσ 

Στο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ του άρκρου 32 ςυμπεριλαμβάνονται μζτρα για τθ μείωςθ ι απαγόρευςθ τθσ χριςθσ 
γεωργικϊν φαρμάκων ι των πικανϊν τουσ κινδφνων ςε ειδικζσ περιοχζσ που είναι ςυμβατά με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 26.  
 

Άρκρο 42 
Χειριςμόσ, εφαρμογι και αποκικευςθ των ςκευαςμάτων γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Η ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ και ςυγκεκριμζνα:  

 Ο χειριςμόσ, θ εφαρμογι και θ αποκικευςθ  

 Η διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει μετά τθν εφαρμογι αυτϊν  

 Ο κακαριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των μζςων προςωπικισ προςταςίασ μετά τθ διενζργεια του 
ψεκαςμοφ και  

 Η διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ μετά τθ χριςθ τουσ  

πρζπει να γίνεται χωρίσ κινδφνουσ για τον άνκρωπο, τα ηϊα και το περιβάλλον.  

2. Στο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ του άρκρου 32 ενςωματϊνονται διαδικαςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τιρθςθσ των 
υποχρεϊςεων των χρθςτϊν, κακϊσ επίςθσ και των δεςμεφςεων των διανομζων ειδικά ςε ηθτιματα 
αςφαλοφσ αποκικευςθσ και απόςυρςθσ.  

Άρκρο 43 
Ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία 

Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ του άρκρου 32 περιλαμβάνει ρυκμίςεισ προϊκθςθσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
φυτοπροςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 28 .  
 

Άρκρο 44 
Ζλεγχοι ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων 

Η Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων καταρτίηει 
και ςυντονίηει ετιςια ι πολυετι προγράμματα ελζγχου για τθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων 
με ςκοπό τθ μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον, 
με εξαίρεςθ τα προγράμματα ελζγχου του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων τα οποία 
καταρτίηονται και ςυντονίηονται από τθ Διεφκυνςθ Αξιοποίθςθσ Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων και Μθχανικοφ 
Εξοπλιςμοφ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  
 

Άρκρο 45 
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Σε όποιον παραςκευάηει, τυποποιεί, ςυςκευάηει ι αποκθκεφει, με ςκοπό τθν εμπορία, γεωργικά φάρμακα, 
χωρίσ τθν προβλεπόμενθ εγγραφι ςτο Μθτρϊο βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν 
φαρμάκων που τθρεί θ αρμόδια αρχι, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) 
ευρϊ.  

2. Στουσ παραβάτεσ των διατάξεων των άρκρων 38 ζωσ 44 του παρόντοσ επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια 
(300) ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ.  
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3. Σε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα 
τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ.  

4. Σε όποιον αςκεί εμπορία χονδρικισ πϊλθςθσ ι εμπορία λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων χωρίσ τθν 
προβλεπόμενθ αναγγελία ζναρξθσ και πλθρότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχείων, επιβάλλεται πρόςτιμο από 
χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ και τα γεωργικά φάρμακα δεςμεφονται.  

5. Αν δεν πλθροφνται οι όροι, με τουσ οποίουσ αναγγζλκθκε θ ζναρξθ αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν 
φαρμάκων και μπορεί να τεκεί ςε κίνδυνο θ υγεία των ανκρϊπων ι θ ςτακερότθτα των γεωργικϊν 
φαρμάκων από τθν άςκθςθ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) 
ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ, θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ αναςτζλλεται και το κατάςτθμα 
ςφραγίηεται ζωσ ότου εκπλθρωκοφν οι όροι αςκιςεωσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων μετά από ζλεγχο 
από τθν αρμόδια αρχι. Σε όποιον αςκεί τθν εμπορία και διακζτει γεωργικά φάρμακα, τα οποία δεν ζχουν 
άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ 
και ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ υπόκεςθσ μπορεί: α) να απαγορευτεί θ άςκθςθ εμπορίασ 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ είτε και β) να δεςμεφονται τα γεωργικά 
φάρμακα.  

6. 9Στον υπεφκυνο του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) 
ευρϊ ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ, αν διαπιςτωκοφν λιανικζσ πωλιςεισ γεωργικϊν φαρμάκων χωρίσ 
να υφίςταται θ αντίςτοιχθ ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι χωρίσ τθν θλεκτρονικι καταγραφι τθσ 
ςυναλλαγισ ςτο ειδικό ζντυπο πϊλθςθσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 36, θ οποία υπζχει κζςθ ςυνταγισ 
χριςθσ όταν εκδίδεται από επιςτιμονα αρμόδιο να ςυνταγογραφεί ι ςε περίπτωςθ κατοχισ ανεκτζλεςτων 
ι ανυπόγραφων ςυνταγϊν χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι χωρίσ τθν παρουςία υπεφκυνου επιςτιμονα ι 
υπαλλιλου − πωλθτι, αρμόδιου για τθν εκτζλεςθ ςυνταγισ γεωργικϊν φαρμάκων.  

7. Σε όποιον διακζτει προσ πϊλθςθ γεωργικά φάρμακα κατά παράβαςθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 35, 
επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ.  

8. Σε όποιον διακζτει γεωργικά φάρμακα ςτον επαγγελματία χριςτθ χωρίσ τθν καταγραφι τθσ ςυναλλαγισ ςτο 
προβλεπόμενο ειδικό ζντυπο, ςφμφωνα με το άρκρο 36, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ πζντε 
χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ.  

9. Σε όποιον αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθ διενζργεια των ελζγχων από τα 
εξουςιοδοτθμζνα ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι ι 
ανακριβι ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ επιβάλλεται πρόςτιμο από 
χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ.  

109.α. α) Στον υπεφκυνο επιςτιμονα του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων επιβάλλεται πρόςτιμο 
από χίλια (1.000) ευρϊ ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ, αν ενεργεί λιανικζσ πωλιςεισ γεωργικϊν 
φαρμάκων, χωρίσ να υφίςταται θ αντίςτοιχθ ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι χωρίσ τθν 
θλεκτρονικι καταγραφι τθσ ςυναλλαγισ ςτο ειδικό ζντυπο πϊλθςθσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 
36, θ οποία υπζχει κζςθ ςυνταγισ χριςθσ. 

β) Στον υπάλλθλο − πωλθτι γεωργικϊν φαρμάκων του καταςτιματοσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων 
επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ευρϊ ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ, αν ενεργεί λιανικζσ 
πωλιςεισ γεωργικϊν φαρμάκων, χωρίσ να υφίςταται θ αντίςτοιχθ ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων ι με ςυνταγι που εκδίδει ο ίδιοσ χωρίσ να είναι επιςτιμονασ αρμόδιοσ να ςυνταγογραφεί. 

                                                           
9
 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 6 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «α) Η παράγραφοσ 6 του άρκρου 45 

αντικακίςταται ωσ εξισ:…» 
10

 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 6 β) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «β) Μετά τθν παράγραφο 9 του άρκρου 45 
προςτίκεται παράγραφοσ 9α, ωσ εξισ: …» 
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γ) Σε όποιον εκδίδει ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων χωρίσ να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ 
περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 35, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια (300) ευρϊ 
ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ. 

δ) Στον επαγγελματία χριςτθ που χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίσ τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
ςυνταγισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι χωρίσ να εφαρμόηει τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι ςυνταγι 
χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια (300) ευρϊ ζωσ δζκα χιλιάδεσ 
(10.000) ευρϊ. 

ε) Σε όποιον αςκεί χονδρικι πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςε καταςτιματα που δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 35, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ευρϊ ζωσ τριάντα χιλιάδεσ 
(30.000) ευρϊ. 

10. Σε περίπτωςθ υποτροπισ των παραβάςεων του παρόντοσ άρκρου, τα όρια των προςτίμων διπλαςιάηονται 
και το επιβαλλόμενο πρόςτιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάςιο του προθγοφμενου 
επιβλθκζντοσ. Ωσ υποτροπι ορίηεται θ επανάλθψθ παράβαςθσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν.  

11. Για τθν επιμζτρθςθ των προςτίμων των παραγράφων ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια:  
α) θ επικινδυνότθτα τθσ παράβαςθσ,  
β) οι ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τθν παράβαςθ.  

12. Η υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του 
παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
γνωςτοποίθςθ να υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία 
που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθν αρμόδια αρχι.  

13. Τα πρόςτιμα επιβάλλονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, φςτερα από 
ειςιγθςθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ.  

14. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ για τισ παραβάςεισ των παραγράφων 1 ζωσ 11, εκτόσ των παραβάςεων 
του άρκρου 38 για τισ οποίεσ ειςθγείται θ Διεφκυνςθ Αξιοποίθςθσ Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων και Μθχανικοφ 
Εξοπλιςμοφ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο.  

15. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ 
και Ναυτιλίασ αναπροςαρμόηονται τα πρόςτιμα του παρόντοσ άρκρου. Τα πρόςτιμα που επιβάλλονται 
βεβαιϊνονται ωσ δθμόςια ζςοδα και κατατίκενται ςτο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ. Για τθν 
κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ βεβαίωςθσ μεριμνά θ αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων.  

 
Άρκρο 46 

Ροινικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 

1. Σε όποιον παραςκευάηει, τυποποιεί, ςυςκευάηει ι αποκθκεφει, με ςκοπό τθν εμπορία, γεωργικά φάρμακα, 
χωρίσ τθν προβλεπόμενθ εγγραφι ςτο Μθτρϊο βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν 
φαρμάκων που τθρεί θ αρμόδια αρχι, επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν. 

2. Σε όποιον αςκεί εμπορία χονδρικισ πϊλθςθσ ι εμπορία λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, χωρίσ τθν 
προβλεπόμενθ αναγγελία ζναρξθσ ι ςε περίπτωςθ απαγόρευςθσ άςκθςθσ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, 
επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

3. Πποιοσ αςκεί εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, τα οποία δεν ζχουν άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά, τιμωρείται 
και με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 
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4. Σε όποιον διακζτει προσ πϊλθςθ γεωργικά φάρμακα, κατά παράβαςθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 35, 
επιβάλλεται φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ. 

5. Σε όποιον αρνείται ι παρακωλφει τθ διενζργεια των ελζγχων από τα εξουςιοδοτθμζνα ελεγκτικά όργανα ι 
αρνείται τθν παροχι πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδείσ ι ανακριβείσ πλθροφορίεσ, επιβάλλεται φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

 
ΜΕΟΣ ΤΕΤΑΤΟ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΓΙΚΑ ΦΑΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρκρο 47 
Ραρακολοφκθςθ τιμϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτθν εμπορία των φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων κεςπίηονται τα παρακάτω:  

α) Οι υπεφκυνοι των καταςτθμάτων γεωργικϊν φαρμάκων αναγράφουν ςτθ ςυςκευαςία τθ λιανικι τιμι 
πϊλθςθσ.  

β) Τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ αναρτοφν ςε εμφανζσ ςθμείο και δθμοςιοποιοφν τον τιμοκατάλογο των 
διατικζμενων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.  

γ) Οι κάτοχοι αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υποβάλλουν κατ’ ζτοσ ςτθ ΣΕΑ 
τουσ επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ χονδρικισ πϊλθςθσ και τισ ετιςιεσ μεταβολζσ τιμϊν των 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και των ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-
οργανιςμοφσ τα οποία διακζτουν το αργότερο μζχρι τισ 31 Μαρτίου εκάςτου ζτουσ.  

δ) Ιδρφεται παρατθρθτιριο παρακολοφκθςθσ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται οι τρόποι λειτουργίασ του και 
ςυνεργαςίασ του με αντίςτοιχεσ δομζσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι άλλων 
Υπουργείων.  

 
Άρκρο 48 

Σκευάςματα φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ 

1. Ωσ ςκευάςματα φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ ορίηονται αυτά που περιζχουν 
αποκλειςτικά οργανιςμοφσ, οι οποίοι είναι ορατοί δια γυμνοφ οφκαλμοφ και χρθςιμοποιοφνται ςε 
προγράμματα ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ.  

2. Οι Διευκφνςεισ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ και Βιολογικισ Γεωργίασ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων είναι αρμόδιεσ για τθν κατάρτιςθ εκνικοφ καταλόγου των ςκευαςμάτων 
φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ, ςτον οποίο εγγράφονται τα ςκευάςματα, ο μακρο-
οργανιςμόσ, το φάςμα δράςθσ, κακϊσ και ο κάτοχοσ των ςτοιχείων. Ο εκνικόσ κατάλογοσ αναρτάται ςτθν 
ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

3. Η αίτθςθ εγγραφισ ςτον εκνικό κατάλογο υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, είτε αυτοπροςϊπωσ από τον αιτοφντα που επικυμεί να 
διακζςει το προϊόν ςτθν αγορά, εφόςον ζχει ζδρα ςτθν Ελλάδα, είτε μζςω εκπροςϊπου του. Η εγγραφι 
ςτον εκνικό κατάλογο πραγματοποιείται, εφόςον, φςτερα από αξιολόγθςθ των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν, διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται τα κριτιρια αςφάλειασ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, 
κακϊσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ.  
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4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται οι πλθροφορίεσ και μελζτεσ 
που κατακζτουν οι ενδιαφερόμενοι όςον αφορά τθν εγγραφι ςτον εκνικό κατάλογο των ςκευαςμάτων 
φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ, θ αρμόδια αρχι αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ, κακϊσ και 
οι προχποκζςεισ για τθν αδειοδότθςθ μονάδων παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν 
μακρο-οργανιςμοφσ.  

 
11Άρκρο 49 

Κυρϊςεισ επί παραβάςεων ςε κζματα επαγγελματικισ χριςθσ βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

1. 12Σε όποιον προβαίνει ςε επαγγελματικι χριςθ βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων χωρίσ τθν ειδικι αναγγελία ζναρξθσ αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ 
επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. 

2. Σε όποιον προβαίνει ςε επαγγελματικι χριςθ βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) 
ευρϊ και απαγορεφεται θ χριςθ αυτϊν για χρονικι περίοδο από τρεισ (3) μινεσ ζωσ πζντε (5) ζτθ, ανάλογα 
με τθ ςοβαρότθτα τθσ υπόκεςθσ, αν: 

α) χρθςιμοποιεί μθ εγκεκριμζνα βιοκτόνα για το ςκοπό αυτόν, 

β) δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να είναι αςφαλισ θ εφαρμογι των βιοκτόνων αυτϊν, μεταξφ 
των οποίων περιλαμβάνεται θ παρουςία του υπεφκυνου επιςτιμονα για τθν επίβλεψθ του ζργου τθσ 
επαγγελματικισ χριςθσ βιοκτόνων. 

3. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ των παραβάςεων του παρόντοσ άρκρου, τα όρια των προςτίμων διπλαςιάηονται 
και το επιβαλλόμενο πρόςτιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάςιο του προθγοφμενου 
επιβλθκζντοσ.  

4. Για τθν επιμζτρθςθ των προςτίμων ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια:  

α) θ επικινδυνότθτα τθσ παράβαςθσ για τον άνκρωπο,  

β) θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ.  

5. Η υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του 
παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ 
να υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και 
ανεξάρτθτα από το αν ο παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία που διενιργθςε 
τον ζλεγχο διαβιβάηει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθν αρμόδια αρχι.  

6. Τα πρόςτιμα επιβάλλονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, μετά από 
ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. Η άδεια αφαιρείται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ.  

7. Τα πρόςτιμα που επιβάλλονται, βεβαιϊνονται ωσ δθμόςια ζςοδα και κατατίκενται ςτο Κεντρικό Ταμείο 
Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ. Για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ βεβαίωςθσ μεριμνά θ αρμόδια οικονομικι 
υπθρεςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

                                                           
11

 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 7 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «7. Το άρκρο 49 του ν. 4036/2012 
τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: α) Ο τίτλοσ του άρκρου 49 ςυμπλθρϊνεται και τροποποιείται ωσ εξισ: …» 
12

 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 7 β) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «β) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 49 
αντικακίςτανται ωσ εξισ: …» 
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8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ 
και Ναυτιλίασ αναπροςαρμόηονται τα πρόςτιμα του παρόντοσ άρκρου.  

 
13Άρκρο 49α 

Δυνατότθτα ζνςταςθσ 
1. Κατά των αποφάςεων επιβολισ προςτίμων, ςφμφωνα με τα άρκρα 9, 13, 45, και 49, εκτόσ αυτϊν που 

αφοροφν παραβάςεισ του άρκρου 38, και ενϊπιον του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, οι 
παραβάτεσ ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ. Η ζνςταςθ κατατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ 
Φυτικισ Ραραγωγισ ι ςτθ Διεφκυνςθ Αξιοποίθςθσ Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων και Μθχανολογικοφ 
Εξοπλιςμοφ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κατά περίπτωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων επιβολισ προςτίμου. 

Για τθ ςυηιτθςθ των ενςτάςεων ςυνιςτάται ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τριμελισ 
επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και ςτθν 
οποία κακορίηονται θ ςφνκεςθ, οι ιδιότθτεσ των μελϊν, ο τρόποσ λειτουργίασ και κάκε ςχετικό κζμα. 

2. Ειδικά για τθ ςυηιτθςθ ενςτάςεων κατά αποφάςεων επιβολισ προςτίμων για παραβάςεισ του άρκρου 38 
ςυνιςτάται ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τριμελισ επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και ςτθν οποία κακορίηονται θ ςφνκεςθ, οι 
ιδιότθτεσ των μελϊν, ο τρόποσ λειτουργίασ και κάκε ςχετικό κζμα. 

3. Οι επιτροπζσ των παραγράφων 1 και 2 ςυνζρχονται φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τουσ και 
ειςθγοφνται ςτον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, μετά από εξζταςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ 
ουςίασ των ενςτάςεων, τθν ακφρωςθ εν όλω ι εν μζρει ι τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ επιβολισ 
προςτίμου ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Η απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων επί τθσ ζνςταςθσ είναι οριςτικι, ανζκκλθτθ 
και εκτελεςτι και κοινοποιείται, επί αποδείξει ςτον ενδιαφερόμενο. 

 
Άρκρο 50 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται τα παρακάτω:  

α) Οι εκνικζσ απαιτιςεισ ςε ςτοιχεία (άρκρο 4 παρ. 5).  

β) Η ςφνκεςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Γεωργικϊν Φαρμάκων (άρκρο 5 παρ. 4) και κζματα λειτουργίασ 
τθσ (άρκρο 5 παρ. 10).  

γ) Τα επιτρεπόμενα μζςα διαφιμιςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.  

δ) Οι φορείσ που παρζχουν κατάρτιςθ ςτουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ (άρκρο 19 παρ. 1).  

ε) Η ςφςταςθ τθσ επιτροπισ υποβολισ πρόταςθσ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ (άρκρο 32 παρ. 1).  

ςτ) Η διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ επαρκοφσ γνϊςθσ ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 
(άρκρο 33 παρ. 4).  

η) Οι διαδικαςίεσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Βιομθχανιϊν και Βιοτεχνιϊν παραςκευισ γεωργικϊν φαρμάκων 
(άρκρο 34 παρ. 3).  

θ) Ο φορζασ δθμιουργίασ, ενθμζρωςθσ και τιρθςθσ τθσ θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ των Ειδικϊν Εντφπων 
Ρϊλθςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων (άρκρο 36 παρ. 11).  
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 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 8 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «8. Μετά το άρκρο 49 προςτίκεται άρκρο 49α 
ωσ εξισ: …» 
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κ) Οι διαδικαςίεσ επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων (άρκρο 22 παρ. 6 και άρκρο 38).  

ι) Ο τρόποσ λειτουργίασ του παρατθρθτθρίου παρακολοφκθςθσ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων (άρκρο 47 περίπτωςθ δϋ).  

κ) Οι πλθροφορίεσ και μελζτεσ που κατακζτουν οι ενδιαφερόμενοι για τα ςκευάςματα φυτοπροςταςίασ που 
περιζχουν μακρο.οργανιςμοφσ (άρκρο 48 παρ. 4).  

λ) Οι άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ αξιολόγθςθσ χοριγθςθσ άδειασ κυκλοφορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
(άρκρο 3 παρ. 4).  

14μ) Οι διαδικαςίεσ δζςμευςθσ και διαχείριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, 
δραςτικϊν ουςιϊν, κακϊσ και ςπόρων επενδυμζνων με φυτοπροςτατευτικά προϊόντα από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ ελζγχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του άρκρου 9 και των 
παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 45. 

ν) Οι αρμόδιεσ αρχζσ και θ διαδικαςία επικεϊρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
επιςιμων ελζγχων ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και ςτα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω ι μζςα 
ςε φυτικά προϊόντα ι προϊόντα πρϊτθσ μεταποίθςθσ. 

ξ) Οι τεχνικζσ διαδικαςίεσ, ο τρόποσ και κάκε άλλο αναγκαίο τεχνικό μζτρο για τθν εφαρμογι του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1107/2009 και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2009/128/ΕΚ ωσ και οι 
διαδικαςίεσ παραλλιλου εμπορίου και οι διαδικαςίεσ και το υλικό κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ 
γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. 

ο) Οι όροι και οι προχποκζςεισ που εξαςφαλίηουν ότι θ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για 
επαγγελματικι χριςθ γίνεται μόνο από πρόςωπο ι υπό τθν επίβλεψθ προςϊπου, ςτο οποίο ζχει 
χορθγθκεί πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν 
φαρμάκων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 33. 

π) Το περιεχόμενο και ο τφποσ τθσ ςυνταγισ χριςθσ γεωργικοφ φαρμάκου, θ διαδικαςία και ο τρόποσ 
ζκδοςισ τθσ, θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ, θ επιςτθμονικι μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν ζκδοςθ και 
τθν επιλογι των δραςτικϊν ουςιϊν και κάκε ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι των περιπτϊςεων αϋ και βϋ 
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 35. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κεςπιςκεί θ θλεκτρονικι 
ςυνταγογράφθςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, ωσ απαραίτθτθ διαδικαςία για τθν προμικεια των 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ αυτϊν, οι καλλιζργειεσ ςτισ οποίεσ 
εφαρμόηεται, ο τφποσ και το περιεχόμενο του ειδικοφ εντφπου θλεκτρονικισ ςυνταγισ, ο οριςμόσ 
αρμόδιων αρχϊν, ο κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, θ κζςπιςθ διοικθτικϊν 
κυρϊςεων και κάκε ςχετικό κζμα που αφορά τθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ των γεωργικϊν 
φαρμάκων. 

ρ) Οι όροι, οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι αναγγελίασ 
ζναρξθσ λειτουργίασ των φορζων που παρζχουν αρχικι και ςυμπλθρωματικι κατάρτιςθ ςε 
επαγγελματίεσ χριςτεσ, διανομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπευκφνων πϊλθςθσ και ςυμβοφλουσ 
γεωργικϊν φαρμάκων, το ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ αρχικισ και ςυμπλθρωματικισ 
κατάρτιςθσ των ανωτζρω και κάκε ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι του άρκρου 19, με το οποίο 
ενςωματϊκθκε το άρκρο 5 και το Ραράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ. 

2. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου 
Υπουργοφ:  

                                                           
14

 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 9 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «9. Το άρκρο 50 του ν. 4036/2012 
τροποποιείται ωσ εξισ: α) Στθν παρ. 1 του άρκρου 50, μετά τθν περίπτωςθ λϋ προςτίκενται περιπτϊςεισ μϋ, νϋ, ξϋ, οϋ, πϋ και 
ρϋ, ωσ εξισ: …» 
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α) Κακορίηονται επιπρόςκετεσ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι του νόμου (άρκρο 3 παρ. 3).  

β) Τα αρμόδια όργανα και υπθρεςίεσ που διενεργοφν τουσ ελζγχουσ υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων (άρκρο 12 παρ. 1).  

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ 
και Ναυτιλίασ κακορίηονται τα παρακάτω:  

α) Το φψοσ και θ αναπροςαρμογι των παραβόλων που αφοροφν τθν αδειοδότθςθ των 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων (άρκρο 6 παρ. 3).  

β) Αναπροςαρμόηονται τα πρόςτιμα των διοικθτικϊν κυρϊςεων για παραβάςεισ ςε κζματα 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων (άρκρο 9 παρ. 21), υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
(άρκρο 13 παρ. 8), ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων (άρκρα 45, 16).  

γ) Το φψοσ του ανταποδοτικοφ τζλουσ (άρκρο 31 παρ. 2).  

δ) Αναπροςαρμόηονται τα πρόςτιμα των παραβάςεων ςε κζματα καταπολεμιςεωσ εντόμων και τρωκτικϊν 
ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ.  

15ε) Το φψοσ και θ αναπροςαρμογι του παραβόλου για τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ χονδρικισ ι 
λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. 

4. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται τα παρακάτω:  

α) Η κζςπιςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ (άρκρο 32 παρ. 1).  

β) Τα μζτρα προςταςίασ του υδάτινου περιβάλλοντοσ και του πόςιμου νεροφ (άρκρο 40).  

165. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων, κακορίηεται θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν αναγγελίασ ζναρξθσ αςκιςεωσ 
χονδρικισ και λιανικισ εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων και παροχισ υπθρεςιϊν αποκικευςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων που προορίηονται για χονδρικι εμπορία, οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ αρχζσ, οι όροι 
και οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, οι 
υπεφκυνοι επιςτιμονεσ και οι υπάλλθλοι−πωλθτζσ γεωργικϊν φαρμάκων, θ απαςχόλθςθ αυτϊν, θ 
διαδικαςία ελζγχου τθσ εμπορίασ, οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διενζργεια πρωτοβάκμιων και δευτεροβάκμιων 
ελζγχων ςτθν εμπορία των γεωργικϊν φαρμάκων, κακϊσ και θ μορφι και το περιεχόμενο του 
τιμοκαταλόγου των διατικζμενων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που αναρτάται ςε καταςτιματα λιανικισ 
πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.  

 
Άρκρο 51 

Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 721/1977 για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότθτασ 
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

1. Μετά τθν περίπτωςθ δϋ του άρκρου 26 του ν. 721/1977 (Αϋ 298) προςτίκεται νζα περίπτωςθ εϋ που ζχει ωσ 
εξισ:  
«ε) Τα βιοκτόνα προϊόντα που ανικουν ςτουσ τφπουσ προϊόντων 14 και 18 ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 2 

του π.δ. 205/2001 (Αϋ 160) όπωσ ιςχφει ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ζγκριςισ τουσ.»  
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 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 9 β) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «9. Το άρκρο 50 του ν. 4036/2012 
τροποποιείται ωσ εξισ: β) Μετά τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 50, προςτίκεται περίπτωςθ εϋ ωσ εξισ:.» 
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 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 44, παρ. 9 γ) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «9. Το άρκρο 50 του ν. 4036/2012 
τροποποιείται ωσ εξισ: γ) Η παράγραφοσ 5 του άρκρου 50 αντικακίςταται ωσ εξισ: …» 
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2. Μετά τθν περίπτωςθ κςτϋ του άρκρου 14 του ν. 721/1977 (Αϋ298), προςτίκενται νζεσ περιπτϊςεισ κηϋκαι κθϋ 
που ζχουν ωσ εξισ:  

«17κη) Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται τα αναγκαία ςυμπλθρωματικά, οργανωτικά και εκτελεςτικά μζτρα για τθν 
εκτζλεςθ των διατάξεων των κανονιςμϊν και αποφάςεων των οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και οι 
αναγκαίεσ κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ διατάξεισ για τθ μεταφορά των οδθγιϊν των ιδίων ωσ άνω 
οργάνων για τα βιοκτόνα προϊόντα. Στισ κανονιςτικζσ αυτζσ πράξεισ περιλαμβάνεται ο οριςμόσ 
αρμόδιων αρχϊν, ο κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, κακϊσ και θ κζςπιςθ 
διοικθτικϊν κυρϊςεων.  

κθ) Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ζγκριςθσ των βιοκτόνων 
προϊόντων τθσ περίπτωςθσ εϋ του άρκρου 26 του ν. 721/1977 (Αϋ 298). 

18κκ) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ τθσ επαγγελματικισ χριςθσ των βιοκτόνων προϊόντων, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.»  

3. Το άρκρο 5 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηεται και ςτα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

4.19 Η υποπερίπτωςθ ιηιηϋ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 721/1977, όπωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ιηιη) Για τθν αναγγελία ζναρξθσ τθσ επαγγελματικισ χριςθσ των βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότθτασ του 

Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ωσ και για τθν ανανζωςθ και τροποποίθςθ αυτισ.» 

 
ΜΕΟΣ ΡΕΜΡΤΟ 

 
Άρκρο 52 

Καταργοφμενεσ . μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται:  

α) Το ν.δ. 220/1973 (Αϋ170).  

β) Οι διατάξεισ του ν. 721/1977 (Αϋ298) όςον αφορά τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα , κακϊσ και κάκε άλλθ 
διάταξθ που αντίκειται ι ρυκμίηει διαφορετικά τα κζματα των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.  

γ) Οι διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 721/1977 (Αϋ298) και κάκε αναφορά ςτο Ανϊτατο Συμβοφλιο Γεωργικϊν 
Φαρμάκων που γίνεται ςτο νόμο αυτόν και ςτο π.δ. 205/2001 (Αϋ160) όςον αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

2. Μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ των εκτελεςτικϊν προεδρικϊν διαταγμάτων και υπουργικϊν αποφάςεων του 
παρόντοσ νόμου εξακολουκοφν να ιςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ.  

 
  

                                                           
17

 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 45, παρ. 1 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «1. Το άρκρο 14 του ν. 721/1977, όπωσ 
ιςχφει, τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: α) Η περίπτωςθ κηϋ του άρκρου 14 αντικακίςταται ωσ εξισ: …». 
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 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 45, παρ. 1 β) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32): «1. Το άρκρο 14 του ν. 721/1977, όπωσ 
ιςχφει, τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: β) Μετά τθν περίπτωςθ κθϋ του άρκρου 14 προςτίκεται περίπτωςθ κκϋ ωσ εξισ:…». 
19

 Τροποποίθςθ 11-2-2014: Άρκρο 45, παρ. 2 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32). 
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Άρκρο 53 

Κυρϊνεται και αποκτά ιςχφ νόμου θ υπ’ αρικ. 392169/20.10.1999 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ 
Οικονομίασ, Οικονομικϊν και Γεωργίασ «Γενικοί κανόνεσ χριςθσ του όρου Τοπικόσ Οίνοσ ωσ περιγραφικοφ 
ςτοιχείου επιτραπζηιου οίνου» (Βϋ 1985), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
 

Άρκρο 54 
Ζναρξθ ιςχφοσ 

Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ εκτόσ εάν 
ορίηεται διαφορετικά ςε επί μζρουσ διατάξεισ του.   
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α 
Ραράβολα αδειοδότθςθσ 

 
Κακορίηονται οι παρακάτω κατθγορίεσ παραβόλων:  
Α. ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΡΟIΟΝΤΑ  

1) Ραράβολο για τον ζλεγχο πλθρότθτασ φακζλου δραςτικισ ουςίασ όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ-
ειςθγθτισ,  

2) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ δραςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ-ειςθγθτισ,  

3) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ αντιφυτοτοξικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ ειςθγθτισ,  

4) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ ςυνεργιςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ ειςθγθτισ,  

5) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ δραςτικϊν ουςιϊν χαμθλοφ κινδφνου όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ 
ειςθγθτισ,  

6) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ δραςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ ςυν-ειςθγθτισ,  

7) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ αντιφυτοτοξικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ ςυν-
ειςθγθτισ,  

8) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ ςυνεργιςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ-ςυν-ειςθγθτισ,  

9) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ δραςτικϊν ουςιϊν χαμθλοφ κινδφνου όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ 
ςυν-ειςθγθτισ,  

10) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ των όρων ζγκριςθσ δραςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ  
μζλοσ ειςθγθτισ,  

11) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ των όρων ζγκριςθσ αντιφυτοτοξικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι 
κράτοσ μζλοσ ειςθγθτισ,  

12) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ των όρων ζγκριςθσ ςυνεργιςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι 
κράτοσ μζλοσ ειςθγθτισ,  

13) Ραράβολο για τθν ανανζωςθ ζγκριςθσ δραςτικϊν ουςιϊν χαμθλοφ κινδφνου όταν θ χϊρα μασ είναι 
κράτοσ μζλοσ ειςθγθτισ,  

14) Ραράβολο για τθν ανανζωςθ ζγκριςθσ αντιφυτοτοξικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ 
ειςθγθτισ,  

15) Ραράβολο για τθν ανανζωςθ ζγκριςθσ ςυνεργιςτικϊν ουςιϊν όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ 
ειςθγθτισ,  

16) Ραράβολο για τον ζλεγχο τθσ ιςοδυναμίασ τθσ τεχνικά κακαρισ δραςτικισ ουςίασ και/ι για τον ζλεγχο 
τθσ ιςοδυναμίασ των προςτατευομζνων μελετϊν των ςτοιχείων ιδθ εγκεκριμζνων δραςτικϊν ουςιϊν και 
δραςτικϊν ουςιϊν χαμθλοφ κινδφνου όταν θ χϊρα μασ είναι κράτοσ μζλοσ ειςθγθτισ,  

17) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 
περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ,  

18) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά με αμοιβαία αναγνϊριςθ φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων που περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ,  
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19) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 
περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιςτολι πρόςβαςθσ ςτα 
ςτοιχεία που ζχουν ιδθ κατατεκεί και αξιολογθκεί για άλλο πανομοιότυπο ςκεφαςμα,  

20) Ραράβολο για τθν παράταςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 
περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ, ςε ςυνζχεια ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

21) Ραράβολο για τθν ανανζωςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 
περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ, μετά τθν παρζλευςθ τθσ χρονικισ ιςχφοσ τθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ,  

22) Ραράβολο για τον προκαταρκτικό ζλεγχο και τροποποίθςθ υφιςτάμενθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε ςυνζχεια ζγκριςθσ όλων των δραςτικϊν ουςιϊν που περιζχει το 
ςκεφαςμα,  

23) Ραράβολο για τθ διεφρυνςθ του φάςματοσ δράςθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων που περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ,  

24) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ προςωρινισ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
τα οποία περιζχουν νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,  

25) Ραράβολο για τθ διεφρυνςθ προςωρινισ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
τα οποία περιζχουν νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,  

26) Ραράβολο για τθν παράταςθ προςωρινισ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
τα οποία περιζχουν νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε ςυνζχεια ςχετικισ απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

27) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για 
περιοριςμζνθ και ελεγχόμενθ χριςθ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ,  

28) Ραράβολο για τθ διεφρυνςθ του φάςματοσ δράςθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων για χριςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ,  

29) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εκτόσ 
του φάςματοσ δράςθσ, οι οποίεσ απαιτοφν τθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων από τουσ αξιολογθτζσ,  

30) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εκτόσ του 
φάςματοσ δράςθσ, οι οποίεσ δεν απαιτοφν τθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων από τουσ αξιολογθτζσ,  

31) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων με αμοιβαία 
αναγνϊριςθ, που περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου,  

32) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 
περιζχουν εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου, για τα οποία γίνεται αναφορά με 
επιςτολι πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία που ζχουν ιδθ κατατεκεί και αξιολογθκεί για άλλο όμοιο ςκεφαςμα,  

33) Ραράβολο για τθν παράταςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων με 
δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου που ζχουν εγκρικεί, για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε ςυνζχεια 
ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

34) Ραράβολο για τθν ανανζωςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 
περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου που ζχουν εγκρικεί, μετά τθν παρζλευςθ τθσ χρονικισ 
ιςχφοσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ,  
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35) Ραράβολο για τον προκαταρκτικό ζλεγχο και τθν τροποποίθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε ςυνζχεια ζγκριςθσ όλων των δραςτικϊν ουςιϊν χαμθλοφ κινδφνου 
που περιζχει το ςκεφαςμα,  

36) Ραράβολο για τθ διεφρυνςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που περιζχει 
εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου,  

37) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ προςωρινισ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
που περιζχουν νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,  

38) Ραράβολο για τθ διεφρυνςθ προςωρινισ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
που περιζχουν νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ, χαμθλοφ κινδφνου για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,  

39) Ραράβολο για τθν παράταςθ προςωρινισ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων, τα οποία περιζχουν νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ, χαμθλοφ κινδφνου για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
ςτθ ςυνζχεια ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

40) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εκτόσ 
του φάςματοσ δράςθσ, οι οποίεσ απαιτοφν τθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων από τουσ αξιολογθτζσ και 
περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου,  

41) Ραράβολο για τθν τροποποίθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εκτόσ του 
φάςματοσ δράςθσ, οι οποίεσ δεν απαιτοφν τθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων από τουσ αξιολογθτζσ και 
περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ χαμθλοφ κινδφνου,  

42) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ παράλλθλου εμπορίου γεωργικοφ φαρμάκου,  

43) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά προςκζτων,  

44) Ραράβολο για τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ ενςτάςεων ςε κζματα εγκρίςεων φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων,  

45) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ βεβαιϊςεων, επικυρωμζνων αντιγράφων εγκρίςεων και αξιολογιςεων 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων,  

46) Ραράβολο για τθ χοριγθςθ εγκρίςεων διάκεςθσ ςτθν αγορά ςε ςκευάςματα που περιζχουν ουςίεσ 
υποψιφιεσ για αντικατάςταςθ,  

47) Ραράβολο για τθν αναγνϊριςθ Ρειραματικϊν Μονάδων διεξαγωγισ πειραμάτων αγροφ,  

48) Ραράβολο για τθν ανανζωςθ τθσ αναγνϊριςθσ Ρειραματικϊν Μονάδων διεξαγωγισ πειραμάτων αγροφ,  

49) Ραράβολο κατ’ ζτοσ για τθ διεξαγωγι πειραμάτων αγροφ από τισ Ρειραματικζσ Μονάδεσ,  

50) Ραράβολο για τθν ζκδοςθ άδειασ πειραματιςμοφ,  

51) Ραράβολο για τθν εγγραφι μακροβιακϊν ςκευαςμάτων ςτον εκνικό κατάλογο,  

52) Ραράβολο για τθν παραγωγι μακροβιακϊν ςκευαςμάτων.  
 
Β. ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ  

1) Οι αιτοφντεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 396/2005, για τον κακοριςμό ανωτάτων ορίων 
υπολειμμάτων καταβάλλουν παράβολο εξζταςθσ τθσ αίτθςισ τουσ ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται 
αξιολόγθςθ ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν προετοιμαςία τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 8 του πιο πάνω Κανονιςμοφ (ΕΚ) με κοπό τον κακοριςμό ανϊτατων ορίων υπολειμμάτων τα οποία 
δεν περιζχονται ςε αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά γεωργικοφ φαρμάκου ςτθ χϊρα μασ ι 
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ςε αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά ςτθ νότια ηϊνθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για το ςκοπό 
αυτόν κακορίηονται οι παρακάτω κατθγορίεσ παραβόλων:  
α) Ραράβολο για τον ζλεγχο πλθρότθτασ αίτθςθσ,  
β) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων (μεκόδων ανάλυςθσ, τοξικολογίασ, υπολειμμάτων) με ςκοπό τον 

κακοριςμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραςτικι ουςία που δεν ζχει καταχωριςτεί ςτο 
Ραράρτθμα Ι του π.δ. 115/1997 (Αϋ104) το οποίο ενςωματϊνει τθν Οδθγία  

91/414/ΕΟΚ,  
γ) Ραράβολο για τθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων (μεκόδων ανάλυςθσ, τοξικολογίασ, υπολειμμάτων) με ςκοπό τον 

κακοριςμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραςτικι ουςία που ζχει καταχωριςτεί ςτο Ραράρτθμα Ι 
του π.δ. 115/1997 το οποίο ενςωματϊνει τθν Οδθγία 91/414/ΕΟΚ ςτο εκνικό δίκαιο.  

 
Γ. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΡΑΑΒΟΛΩΝ  

1) Ραράβολο για τθν αναγγελία ζναρξθσ εμπορίασ χονδρικισ ι λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ B 
Ρεριεχόμενο κατάρτιςθσ 

 

α) Η νομοκεςία που διζπει τα γεωργικά φάρμακα και τθ χριςθ τουσ.  

β) Κίνδυνοι από τθν φπαρξθ των παράνομων προϊόντων φυτοπροςταςίασ και τισ μεκόδουσ αναγνϊριςθσ 
τζτοιων προϊόντων.  

γ) Ρθγζσ κινδφνου και κίνδυνοι που ςυνδζονται με τα γεωργικά φάρμακα και τουσ τρόπουσ εντοπιςμοφ και 
ελζγχου αυτϊν, ειδικότερα δε:  
αα) οι κίνδυνοι για τον άνκρωπο (χειριςτζσ, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που ειςζρχονται ςε χϊρουσ που 

ζχουν υποβλθκεί ςε εφαρμογι και άτομα που χειρίηονται ι τρϊγουν είδθ που ζχουν υποβλθκεί ςε 
εφαρμογι) και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ παράγοντεσ όπωσ το κάπνιςμα επιτείνουν τουσ 
κινδφνουσ αυτοφσ.  

ββ) τα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ από γεωργικά φάρμακα και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν.  
γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελοφν ςτόχο, τα ωφζλιμα ζντομα, τθν άγρια πανίδα και χλωρίδα, τθ 

βιοποικιλότθτα και για το περιβάλλον γενικότερα.  

δ) Στοιχεία ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν 
ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, αρχζσ βιολογικισ γεωργίασ, μζκοδοι βιολογικοφ ελζγχου επιβλαβϊν 
οργανιςμϊν, πλθροφορίεσ για τισ γενικζσ αρχζσ και για τισ ειδικζσ ανά καλλιζργεια ι ανά τομζα 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία.  

ε) Ειςαγωγι ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτο επίπεδο του χριςτθ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι επαγγελματίεσ 
χριςτεσ ςτθν επιλογι, για δεδομζνθ κατάςταςθ, του πιο ενδεδειγμζνου γεωργικοφ φαρμάκου με τισ 
μικρότερεσ παρενζργειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και το 
περιβάλλον μεταξφ όλων των εγκεκριμζνων προϊόντων για τθν καταπολζμθςθ δεδομζνου προβλιματοσ 
επιβλαβϊν οργανιςμϊν.  

ςτ) Μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ των κινδφνων για τον άνκρωπο, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και 
για το περιβάλλον: αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ για τθν αποκικευςθ, το χειριςμό και τθν ανάμειξθ 
γεωργικϊν φαρμάκων και για τθ διάκεςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν, άλλων μολυςμζνων υλικϊν και τθσ 
περίςςειασ γεωργικοφ φαρμάκου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ), ανεξαρτιτωσ του 
εάν είναι πυκνά ι αραιωμζνα. ςυνιςτϊμενοσ τρόποσ ελζγχου τθσ ζκκεςθσ του χειριςτι (μζςα ατομικισ 
προςταςίασ).  

η) Ρροςεγγίςεισ με βάςθ τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψθ τισ τοπικζσ υδρολογικζσ παραμζτρουσ για τθν 
απόκτθςθ φδατοσ, όπωσ το κλίμα, οι τφποι εδάφουσ και καλλιεργειϊν και το γεωγραφικό ανάγλυφο.  

θ) Διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων για χριςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βακμονόμθςισ του, και για λειτουργία με ελάχιςτουσ κινδφνουσ για το χριςτθ, 
άλλα άτομα, ηωικά και φυτικά είδθ που δεν αποτελοφν ςτόχο, κακϊσ και για τθ βιοποικιλότθτα και το 
περιβάλλον, περιλαμβανομζνων των υδάτινων πόρων.  

κ) Χριςθ και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων και ειδικζσ τεχνικζσ ψεκαςμοφ (π.χ. 
ψεκαςτιρεσ χαμθλοφ όγκου και ακροφφςια χαμθλισ αερομεταφοράσ), κακϊσ και ςτόχοι του τεχνικοφ 
ελζγχου των χρθςιμοποιοφμενων ψεκαςτιρων και τρόποι βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του ψεκαςμοφ. Ειδικοί 
κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθ χριςθ φορθτοφ εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων ι επινϊτιων 
ψεκαςτιρων, κακϊσ και τα ςχετικά μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων.  



Νόμοσ 4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει Σελίδα 44 
 

ι) Μζτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ του ανκρϊπου, του περιβάλλοντοσ και των υδάτινων 
πόρων, ςε περίπτωςθ τυχαίασ διαρροισ, μόλυνςθσ και ακραίων καιρικϊν φαινομζνων που κα μποροφςαν 
να δθμιουργιςουν κίνδυνο απόπλυςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.  

κ) Ειδικι μζριμνα ςε περιοχζσ που προςτατεφονται με βάςθ το ν. 3199/2003 (Αϋ 280) με τον οποίο 
ενςωματϊνεται θ Οδθγία 2000/60/ΕΚ.  

λ) Τεχνικά μζςα παρακολοφκθςθσ τθσ υγείασ και πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ για τθν αναφορά κάκε 
περιςτατικοφ ι υποψίασ περιςτατικοφ.  

μ) Τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.  
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Γ 

Μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κατά τθν εφαρμογι των 
γεωργικϊν φαρμάκων 

 
 

α) Η επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων καλφπτει όλεσ τισ παραμζτρουσ που ζχουν 
ςθμαςία για να επιτευχκεί υψθλό επίπεδο αςφάλειασ και προςταςίασ τθσ υγείασ του ανκρϊπου και του 
περιβάλλοντοσ. Η πλιρθσ αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ εφαρμογισ πρζπει να εξαςφαλίηεται με τισ 
πρζπουςεσ επιδόςεισ των ςυςτθμάτων και λειτουργιϊν του εξοπλιςμοφ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ 
υλοποίθςθ των ςτόχων που ακολουκοφν.  

β) Ο εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να λειτουργεί αξιόπιςτα και να χρθςιμοποιείται 
ορκά ςε ςχζςθ με τον προοριηόμενο ςκοπό του εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα ακριβοφσ δοςολογίασ 
και διαςποράσ των γεωργικϊν φαρμάκων. Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να βρίςκεται ςε τζτοια κατάςταςθ ϊςτε να 
πλθρϊνεται και να εκκενϊνεται ακίνδυνα, εφκολα και εντελϊσ και να αποτρζπεται θ διαρροι των 
γεωργικϊν φαρμάκων. Ρρζπει επίςθσ να επιτρζπει εφκολο και ολοκλθρωτικό κακαριςμό, να εξαςφαλίηει 
αςφαλείσ διαδικαςίεσ, κακϊσ επίςθσ να ελζγχεται και διακόπτεται άμεςα θ λειτουργία του από τθ κζςθ του 
χειριςτι. Οι προςαρμογζσ, εφόςον απαιτοφνται, πρζπει να είναι απλζσ, ακριβείσ και να δφνανται να 
επαναλθφκοφν.  

γ) Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να αποδίδεται ςτα εξισ:  

αα) Μζρθ του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ. Ο προφυλακτιρασ του κινθτιριου άξονα λιψθσ ιςχφοσ 
και ο προφυλακτιρασ τθσ ςφνδεςθσ ειςόδου ιςχφοσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι και να βρίςκονται 
ςε καλι κατάςταςθ, θ δε λειτουργία των προςτατευτικϊν μθχανιςμϊν και των τυχόν κινοφμενων ι 
περιςτρεφόμενων ςτοιχείων του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ δεν πρζπει να επθρεάηεται, ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ προςταςία του χειριςτι.  

ββ) Αντλία. Η δυναμικότθτα τθσ αντλίασ πρζπει να είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ του εξοπλιςμοφ, θ δε 
αντλία πρζπει να λειτουργεί ςωςτά, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτακερι και αξιόπιςτθ παροχι εφαρμογισ. 
Δεν πρζπει να υπάρχουν διαρροζσ από τθν αντλία.  

γγ) Ανάδευςθ. Οι αναδευτιρεσ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν πρζπουςα ανατάραξθ, ϊςτε να επιτυγχάνεται 
ομοιόμορφθ ςυγκζντρωςθ ςε ολόκλθρο τον όγκο του υγροφ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που περιζχεται 
ςτο βυτίο.  

δδ) Βυτίο ψεκαςμοφ. Τα βυτία ψεκαςμοφ, κακϊσ και ο δείκτθσ περιεχομζνου του βυτίου, τα ςυςτιματα 
πλιρωςθσ, τα ςτραγγιςτιρια και τα φίλτρα, τα ςυςτιματα εκκζνωςθσ και ζκπλυςθσ και τα ςυςτιματα 
ανάμειξθσ πρζπει να λειτουργοφν ζτςι ϊςτε να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο θ τυχαία διαφυγι, θ 
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ανομοιογενισ κατανομι τθσ ςυγκζντρωςθσ, θ ζκκεςθ του χειριςτι και θ ποςότθτα περιεχομζνου που 
παραμζνει εντόσ του βυτίου.  

εε) Συςτιματα μετριςεων, ελζγχου και ρυκμίςεων. Πλα τα ςυςτιματα μζτρθςθσ, εκκίνθςθσ και διακοπισ 
και ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ ι/και τθσ ταχφτθτασ ροισ πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ ρφκμιςθ και να 
λειτουργοφν ςωςτά και χωρίσ διαρροζσ. Ο ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ και ο χειριςμόσ των ςυςτθμάτων 
ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ πρζπει να είναι εφικτά με ευχζρεια κατά τθν εφαρμογι. Τα ςυςτιματα ρφκμιςθσ 
τθσ πίεςθσ πρζπει να διατθροφν ςτακερι ενεργό πίεςθ ςε ςτακερό αρικμό περιςτροφϊν τθσ αντλίασ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςτακερι παροχι εφαρμογισ.  

ςτςτ) Σωλθνϊςεισ και εφκαμπτοι ςωλινεσ. Οι ςωλθνϊςεισ και οι εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να βρίςκονται 
ςτθν πρζπουςα κατάςταςθ για να αποτρζπεται θ διατάραξθ τθσ ροισ του υγροφ ι θ τυχαία διαφυγι ςε 
περίπτωςθ αςτοχίασ. Δεν πρζπει να υπάρχουν διαρροζσ όταν οι ςωλθνϊςεισ και οι εφκαμπτοι ςωλινεσ 
λειτουργοφν υπό τθ μζγιςτθ πίεςθ που μπορεί να επιτευχκεί ςτο ςφςτθμα.  

ηη) Φίλτρα. Για να αποφεφγονται θ ανατάραξθ και θ ανομοιογζνεια τθσ ροισ ψεκαςμοφ, τα φίλτρα πρζπει 
να βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, το δε μζγεκοσ των βροχίδων του πλζγματόσ τουσ πρζπει να 
αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ των ακροφυςίων που φζρει ο ψεκαςτιρασ. Εφόςον υπάρχει, το ςφςτθμα 
ζνδειξθσ τθσ απόφραξθσ φίλτρου πρζπει να λειτουργεί ςωςτά. viii) Βραχίονασ ψεκαςμοφ (προκειμζνου 
για εξοπλιςμό που ψεκάηει γεωργικά φάρμακα με τθ βοικεια οριηόντιου βραχίονα που βρίςκεται ςε 
μικρι απόςταςθ από τθν καλλιζργεια ι το υλικό που πρζπει να ψεκαςτεί). Ο βραχίονασ ψεκαςμοφ 
πρζπει να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ και να ζχει ςτακερότθτα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Τα 
ςυςτιματα ςτερζωςθσ και ρφκμιςθσ, κακϊσ και οι μθχανιςμοί απόςβεςθσ των ακοφςιων κινιςεων και 
αντιςτάκμιςθσ των κλίςεων του εδάφουσ πρζπει να λειτουργοφν ςωςτά.  

θθ) Ακροφφςια. Τα ακροφφςια πρζπει να λειτουργοφν ςωςτά, ϊςτε να ελζγχεται θ ςτάλαξθ όταν 
διακόπτεται ο ψεκαςμόσ. Για να εξαςφαλίηεται ομοιογενισ ψεκαςμόσ, θ παροχι από κάκε επί μζρουσ 
ακροφφςιο δεν πρζπει να αποκλίνει ςθμαντικά από τα δεδομζνα των πινάκων παροχισ του 
καταςκευαςτι.  

κκ) Κατανομι. Η εγκάρςια και θ κατακόρυφθ (ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ ςε κατακόρυφεσ καλλιζργειεσ) 
κατανομι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ςτθν ζκταςθ-ςτόχο πρζπει να είναι ομοιογενισ αναλόγωσ 
περιπτϊςεωσ.  

ιι) Ανεμιςτιρασ (προκειμζνου για εξοπλιςμό που κατανζμει γεωργικά φάρμακα με τθ βοικεια ρεφματοσ 
αζρα). Ο ανεμιςτιρασ πρζπει να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ και να εξαςφαλίηει ςτακερό και 
αξιόπιςτο ρεφμα αζρα.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δ 
Γενικζσ αρχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ 

 
α) Η πρόλθψθ ι/και θ εξάλειψθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν πρζπει να επιτυγχάνεται ι να υποςτθρίηεται, 

μεταξφ άλλων επιλογϊν, ιδίωσ με:  

αα) αμειψιςπορά,  

ββ) χριςθ κατάλλθλων τεχνικϊν καλλιζργειασ (π.χ. προετοιμαςία ςποροκλινισ με ςκοπό το ςπάςιμο του 
λθκάργου των ςπόρων των ηιηανίων και τθν καταπολζμθςι τουσ, θμερομθνίεσ και πυκνότθτεσ ςποράσ, 
ςυγκαλλιζργεια με εδαφοκάλυψθ, άροςθ ςυντιρθςθσ, κλάδεμα και άμεςθ ςπορά),  

γγ) χριςθ, όπου απαιτείται, ανκεκτικϊν/ανεκτικϊν ποικιλιϊν και τυποποιθμζνου/ πιςτοποιθμζνου υλικοφ 
ςποράσ και φφτευςθσ,  

δδ) χριςθ ιςορροπθμζνων πρακτικϊν λίπανςθσ, αςβζςτωςθσ και άρδευςθσ/αποςτράγγιςθσ,  

εε) παρεμπόδιςθ τθσ διάδοςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν με μζτρα υγιεινισ (π.χ. με τακτικό κακαριςμό των 
μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ),  

ςτςτ) προςταςία και ενίςχυςθ ςθμαντικϊν επωφελϊν οργανιςμϊν, με κατάλλθλα μζτρα φυτοπροςταςίασ ι 
τθ χριςθ οικολογικϊν υποδομϊν εντόσ και εκτόσ των χϊρων παραγωγισ.  

β) Οι επιβλαβείσ οργανιςμοί πρζπει να παρακολουκοφνται με κατάλλθλεσ μεκόδουσ και εργαλεία, εφόςον 
υπάρχουν. Στα κατάλλθλα αυτά εργαλεία πρζπει να περιλαμβάνονται επιτόπιεσ παρατθριςεισ, κακϊσ και 
ςυςτιματα επιςτθμονικϊσ ορκισ προειδοποίθςθσ, πρόβλεψθσ και ζγκαιρθσ διάγνωςθσ, εφόςον είναι 
εφικτό, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ ςυμβουλϊν από ςυμβοφλουσ με επαγγελματικι κατάρτιςθ.  

γ) Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ, ο επαγγελματίασ χριςτθσ πρζπει να αποφαςίηει αν και 
πότε πρζπει να εφαρμόςει μζτρα φυτοπροςταςίασ. Άρτιεσ και επιςτθμονικά ορκζσ τιμζσ κατωτζρων ορίων 
είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθ λιψθ αποφάςεων. Για τουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, πριν από τισ 
εφαρμογζσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα επίπεδα κατωτζρων ορίων επζμβαςθσ που ζχουν κακοριςτεί 
για τθν περιοχι, τισ ςυγκεκριμζνεσ εκτάςεισ, τισ καλλιζργειεσ και τισ ειδικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, 
εφόςον είναι εφικτό.  

δ) Ορκολογικζσ βιολογικζσ, φυςικζσ και άλλεσ μζκοδοι χωρίσ χθμικά μζςα πρζπει να προτιμοφνται από τισ 
μεκόδουσ με χθμικά μζςα, εφόςον παρζχουν ικανοποιθτικό ζλεγχο των επιβλαβϊν οργανιςμϊν.  

ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόηονται πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το ςυγκεκριμζνο ςτόχο 
και να ζχουν τισ λιγότερεσ παρενζργειεσ για τθν υγεία του ανκρϊπου, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν 
ςτόχο και το περιβάλλον.  

ςτ) Ο επαγγελματίασ χριςτθσ πρζπει να τθρεί τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και άλλων μορφϊν 
παρζμβαςθσ ςτα απαραίτθτα επίπεδα, π.χ. με χαμθλζσ δόςεισ, μειωμζνθ ςυχνότθτα εφαρμογισ ι μερικι 
εφαρμογι, εφόςον το επίπεδο κινδφνου για τθ βλάςτθςθ είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνοσ 
ανάπτυξθσ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτουσ πλθκυςμοφσ επιβλαβϊν να περιλαμβάνεται θ χριςθ πολλαπλϊν 
γεωργικϊν φαρμάκων με διάφορουσ τρόπουσ δράςθσ.  

η) Εάν ο κίνδυνοσ να αναπτυχκεί ανκεκτικότθτα ςε ζνα μζτρο φυτοπροςταςίασ είναι γνωςτόσ και εάν το 
επίπεδο επιβλαβϊν οργανιςμϊν απαιτεί επανειλθμμζνθ εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων ςτισ καλλιζργειεσ, 
πρζπει να εφαρμόηονται οι διακζςιμεσ ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ προκειμζνου να 
διατθρθκεί θ αποτελεςματικότθτα των προϊόντων. Σε αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνεται θ χριςθ πολλαπλϊν 
γεωργικϊν φαρμάκων με διάφορουσ τρόπουσ δράςθσ. 
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θ) Με βάςθ το ιςτορικό χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων και τθν παρακολοφκθςθ των επιβλαβϊν 
οργανιςμϊν, ο επαγγελματίασ χριςτθσ πρζπει να αξιολογεί τθν επιτυχία των εφαρμοηόμενων μζτρων 
φυτοπροςταςίασ.  

ΡΑΑΤΗΜΑ Ε 

Εναρμονιςμζνοι δείκτεσ κινδφνου 
 
Ραραγγζλλομε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και τθν εκτζλεςι του ωσ  
νόμου του Κράτουσ.  
 
Ακινα, 24 Ιανουαρίου 2012  
 

Θεωρικθκε και τζκθκε θ Μεγάλθ Σφραγίδα του Κράτουσ. 
 

Ακινα, 25 Ιανουαρίου 2012 
 

Ο ΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΡΟΥΓΟΣ 
 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ 


