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Προσ:  1. Περιφζρειεσ 
Ζδρεσ τουσ 
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Δ/νςεισ Αγροτικήσ Οικονομίασ & Κτηνιατρικήσ 
Ζδρεσ τουσ 

 
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  

Ζδρεσ τουσ 
 

Θζμα: «Κατευθυντήρια οδηγία: Διαδικαςίεσ διαχείριςησ αποβλήτων χρήςησ φυτοπροςτατευτικών 

προϊόντων» 

ΧΕΣ.: Ο ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) ςχετικά με τη διάθεςη γεωργικών φαρμάκων ςτην αγορά, ορθολογική 

χρήςη αυτών και ςυναφείσ διατάξεισ. 

Η παροφςα κατευκυντιρια οδθγία, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ αποβλιτων χριςθσ 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αναφζρεται ςτισ παρακάτω διαδικαςίεσ :  

Α) Διαχείριςθσ των κενϊν ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ και το 
άδειαςμα του περιεχομζνου τουσ . 

Β) Διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ. 

Β) Διαχείριςθσ του πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ, δθλαδι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που 
απομζνει μετά τθν εφαρμογι. 

Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κζματα που κα περιλθφκοφν ςτα Εκνικά χζδια Δράςθσ, 
που κεςπίςτθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 18, παράγραφοσ 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8).  Η παροφςα 
κατευκυντιρια οδθγία δεν αποςκοπεί ςτθν υποκατάςταςθ των Εκνικϊν χεδίων Δράςθσ, τα οποία αμζςωσ 
μόλισ εκδοκοφν κα αποτελοφν μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ διοικθτικϊν μζτρων ςτθ φυτοπροςταςία και 
ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό τα αναφερόμενα ςτθν κατευκυντιρια οδθγία ιςχφουν 
μζχρι τθν ζκδοςθ των Εκνικϊν χεδίων Δράςθσ (Ε..Δ.), οπότε αντικακίςτανται από τα αναφερόμενα ςτα 
Ε..Δ. 

Η παροφςα κατευκυντιρια οδθγία αποςκοπεί ςτθν άμεςθ ενθμζρωςθ των χρθςτϊν φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων και των ελεγκτικϊν αρχϊν για τισ προβλζψεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ αλλά ακόμθ 
περιςςότερο τισ ορκζσ πρακτικζσ ςτθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ και το άδειαςμα του περιεχομζνου τουσ, ςτθ διαχείριςθ  ςυςκευαςιϊν των 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ και ςτθ διαχείριςθ του πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ 
διαλφματοσ. 

Οι παραλιπτεσ τθσ παροφςασ κατευκυντιριασ οδθγίασ παρακαλοφνται να προχωριςουν ςτθν ευρεία 
γνωςτοποίθςι τθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, κακϊσ και ςτα 
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καταςτιματα εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Η ανάγκθ για ευρεία γνωςτοποίθςθ τθσ 
κατευκυντιριασ οδθγίασ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ζγκειται ςτον αυξανόμενο κίνδυνο για τον 
άνκρωπο και το περιβάλλον από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ ςυςκευαςιϊν με υπολείμματα 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ι πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ. 

Σα μζτρα τθσ παροφςασ κατευκυντιριασ οδθγίασ ιςχφουν και για τουσ μθ επαγγελματίεσ χριςτεσ, 
δεδομζνου ότι υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ακατάλλθλου χειριςμοφ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα χρθςτϊν, 
λόγω ελλιποφσ γνϊςθσ. 

Η ζλλειψθ των διαδικαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα κατευκυντιρια οδθγία επιςθμάνκθκε κατά 
τθν επικεϊρθςθ των επιςιμων ελζγχων ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα από κλιμάκιο του Γραφείου 
Σροφίμων και Κτθνιατρικισ τθσ Ε.Ε. τον Μάιο του 2012. 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Μ. ΚΟΡΑΙΔΗ 


