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ΠΡΟΣ 
ΚΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε  
Βενιζέλου 64 
546 31 Θεσσαλονίκη 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
Έδρες τους 

 
ΘΕΜΑ:«Προτάσεις επί του σχεδίου ΥΑ για τη 
διάθεση στην αγορά σκευασμάτων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
ερασιτεχνική χρήση» 
 
ΣΧΕΤ: Το με αρ. 766/24-02-2014 έγγραφό σας. 
 

  
 

 
Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις του 

Παραρτήματος επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση άδειας 
διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
ερασιτεχνική χρήση». 

 
 

Για τη Δ.Ε. 
Ο Πρόεδρος  

 
 

Σταύρος Ζαννόπουλος 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

• Όπως έχει αναφερθεί και στο κείμενο των προτάσεων επί του Σχ./ΥΑ για τη 
συνταγογράφηση των ΓΦ, επειδή οι ερασιτέχνες χρήστες ενημερώνονται για 
το ΦΠ αποκλειστικά από την ετικέτα και ουσιαστικά στερούνται κάθε σχετικής 
γνώσης περί φυτοπροστασίας, προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής της 
εγκυκλίου και στα ΦΠ που προορίζονται για ερασιτεχνική χρήση. 

 
 
Β. ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 2 - Ορισμοί 

• Ο ορισμός του «ερασιτέχνη χρήστη» έρχεται σε αντίθεση με τον ορισμό του 
«επαγγελματία χρήστη» που δίδεται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
και στο άρθρο 17 του Ν. 4036/2012. Ως ορθότερο ορισμό προτείνουμε τον 
ακόλουθο: «ερασιτέχνης χρήστης», κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί 
γεωργικά φάρμακα και δεν είναι επαγγελματίας χρήστης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 17 περ. 1 του Ν. 4036/2012.  

• Ο ορισμός του «ετοιμόχρηστου σκευάσματος» περιλαμβάνει την προϋπόθεση 
να μην μπορεί η συσκευασία να ανοίξει ώστε να απελευθερωθεί το 
περιεχόμενό της. Ο περιορισμός αυτός θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίος για 
λόγους προστασίας του καταναλωτή, ενώ συμβάλει στη δημιουργία πολλών 
κενών συσκευασίας και δεν είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

  
Άρθρο 3 - Κριτήρια αδειοδότησης σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση 
Παρ. 2  

• Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνιστεί εάν η λίστα των ουσιών που είναι 
υποψήφιες προς αντικατάσταση είναι λίστα προγραφών.  

Παρ. 3 – Παράρτημα Ι  
• Τα κριτήρια ταξινόμησης των σκευασμάτων που δεν μπορούν να 

αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
Ι θα μπορούσαν να είναι τα ίδια που προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΕ αρ. 
528/2012 άρθρο 19 παρ. 4 και αφορούν στην απαγόρευση διάθεσης 
βιοκτόνων στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό. 

Παρ. 4 - Παράρτημα ΙΙ  
• Τα σκευάσματα που έχουν επικινδυνότητα «* Ερεθιστικό αναπνευστικού 

συστήματος Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης 
και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς» σύμφωνα με τον Καν. 
1272/2008/ΕΚ, θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνα και δεν θα πρέπει να 
αδειοδοτούνται για ερασιτεχνική χρήση ούτε όταν η διάθεσή τους γίνεται σε 
ετοιμόχρηστες συσκευασίες, για αυτό και προτείνουμε την ένταξή τους στο 
Παράρτημα Ι της Υπουργικής Απόφασης. 

 
Άρθρο 7 - Φάσμα δράσης, συσκευασίες και δοσομέτρηση σκευασμάτων 
φυτοπροστατευτικών  προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση 
Παρ. 1  

• Ο ερασιτέχνης χρήστης, εκτός από την περίπτωση που διαθέτει κάποιο 
αγρόκτημα, συνήθως ψεκάζει μεμονωμένα φυτά ή δέντρα. Στην περίπτωση 



αυτή η έκφραση της δοσολογίας σε g ή ml σκευάσματος/m2 δεν είναι 
κατανοητή. Προτείνουμε να υπάρχει εναλλακτικά η αναφορά της δοσολογίας 
και σε g ή ml σκευάσματος/L νερού και να προβλέπεται ανάλογη συσκευασία 
για ψεκαστήρα 5L. 

 
Άρθρο 8 - Μέτρα προστασίας για τον χρήστη και το περιβάλλον 
Παρ. 1 

• Στην ετικέτα των συσκευασιών που προορίζονται για ερασιτεχνική χρήση θα 
πρέπει να αναφέρεται εκτός από τη φράση «μην επαναχρησιμοποιείτε τη 
συσκευασία» και η διαδικασία απόσυρσης των κενών συσκευασιών. 

 
Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
1 Ζαννόπουλος Σταύρος Πρόεδρος Δ.Ε. Παρ/τος – Συντονιστής 

2 Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Μέλος Δ.Ε. Παρ/τος 

3 Εξαρχόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Ε. Παρ/τος 

4 Θεοδωρής Παναγιώτης ΥΠΑΑΤ / Δ/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής 

5 Λεβέντη Γρηγορία 
Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής 

6 Μαρούλη Ευθυμία Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 

7 Μπλουκίδης Κων/νος Πρόεδρος 5μελούς Επιτροπής Γεωπόνων 
Παρ/τος 

8 Μπογιατζής Μάρκος Γεωπόνος – Ιδιώτης μέλος Παρ/τος 

9 Μπουμπουράκας Ηρακλής Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιώς 

10 Μπουρνάκας Βασίλειος Γεωπόνος Μέλος Παρ/τος 

11 Παπαδοπούλου Κων/να 
Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής 

12 Σταύρου Ιωάννης Γεωπόνος - Ιδιώτης – Εκπρόσωπος ΠΟΣΕΓ 
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