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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ    

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο 

κεφαλαίο αναφέρεται γενικά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το δεύτερο σε θέµατα που 

σχετίζονται µε το πως οι παραγωγοί χειρίζονται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ποιοι είναι 

οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τους ίδιους, για τις γειτονικές 

καλλιέργειες, αλλά και για το περιβάλλον, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται πληροφορίες 

σχετικά µε την σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρµάκων, και 

των ληγµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που ίσως να παραβρίσκονται κάπου 

ξεχασµένα, µε βάση όµως την ισχύουσα νοµοθεσία που επικροτείται από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα 

προβλήµατα που προκύπτουν, αλλά και προτάσεις σχετικά µε την διαχείριση των κενών 

συσκευασιών. 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 

από τη µη σωστή αποκοµιδή των γεωργικών φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στην χώρα 

µας, την υφιστάµενη κατάσταση αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν από 

την αλόγιστη χρήση των γεωργικών φαρµάκων και την µη σωστή διαχείριση των 

συσκευασιών αυτών στα σωστά σηµεία περισυλλογής τους. Επιπλέον η εργασία αποσκοπεί 

στο να διερευνήσει τι σκοπεύει να κάνει σχετικά µε αυτό το πρόβληµα που µαστίζει την 

χώρα το ίδιο το κράτος, κυρίως για το περιβάλλον το οποίο πρέπει µε κάθε δυνατό τρόπο να 

προστατευτεί, επειδή είναι η κληρονοµιά που θα αφήσουµε στις επόµενες γενιές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΟΟΟ
        ΤΑΤΑΤΑΤΑ    ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΦΥΤΟΠΡΟΣΤΦΥΤΟΠΡΟΣΤΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΑΑΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ        

1.1 Εισαγωγή  

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος επιβίωνε, µέσω της γης καλλιεργώντας την, όµως µε 

την εξέλιξη της προόδου, και µε την διαρκή αύξηση του πληθυσµού, ο άνθρωπος άρχισε να 

παράγει περισσότερη τροφή, από εκείνη που χρειαζόταν η οικογένεια του ή η φυλή του, και 

έµαθε να αποθηκεύει τα τρόφιµα, είτε για να τα ανταλλάξει µε αλλά αγαθά, είτε για 

δύσκολες περιόδους. Παρόλα αυτά ο άνθρωπος έπρεπε να βρει έναν τρόπο να αντιµετωπίσει 

τα έντοµα και άλλους βλαβερούς οργανισµούς, όπως νηµατώδεις, µύκητες, βακτήρια κ.α. 

αλλά και από τον ανταγωνισµό των ζιζανίων που πρόσβαλαν τα τρόφιµα και τα φυτά που 

καλλιεργούσε, ενώ οι προσβολές γινόντουσαν περισσότερο σοβαρές από τότε που άρχισε να 

καλλιεργεί το έδαφος συστηµατικά. 

Την λύση στα παραπάνω προβλήµατα έδωσαν τα γεωργικά φάρµακα, διαφορετικά, 

αν ο άνθρωπος δεν κατόρθωνε να τα ανακαλύψει, είναι βέβαιο ότι η ανθρωπότητα θα είχε 

εξαλειφθεί λόγω έλλειψης τροφίµων. 

Από τη ρωµαϊκή εποχή, που δεν υπήρχαν χηµικά σκευάσµατα, η φυτοπροστασία 

γίνονταν κυρίως µε στάχτη, λειωµένα φύλλα κυπαρισσιού διαλυµένα σε νερό, εκχυλίσµατα 

πράσου για την προστασία των σπόρων από µυκητολογικές προσβολές κ.α. Όµως µε την 

πάροδο του χρόνου, τα παθογόνα άρχισαν να αποκτούν ανθεκτικότητα στα παραπάνω, και 

έτσι ανακαλύφθηκε η χηµική φυτοπροστασία 

Η ευρεία χρήση των γεωργικών φαρµάκων ξεκίνησε από το τέλος του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου, όταν τόσο οι χαµένοι, όσο και οι νικητές υπέστησαν βαριές απώλειες 

τόσο στην βιοµηχανία, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό και αντιµετώπισαν πρόβληµα 

επαρκείας τροφίµων, οπότε έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχουν επαρκή 

τρόφιµα για τον εναποµείναντα πληθυσµό, χωρίς προσβολές από παθογόνους οργανισµούς. 

Εξάλλου, κατά την διάρκεια του 1960 και αργότερα, οι χώρες της Ευρώπης αλλά και άλλες 

αναπτυσσόµενες χώρες άρχισαν να γίνονται αυτάρκεις στα περισσότερα αναγκαία τρόφιµα, 

και αυτό είχε ως αποτέλεσµα να γίνονται και οι βασικοί προµηθευτές για τις τρίτες χώρες, 

όπου η παραγωγή τροφίµων ήταν ανεπαρκής. 
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Για να ανακαλυφθεί ένα νέο γεωργικό φάρµακο, απαιτούνται πολλά χρήµατα και 

κόπος, αλλά και πολλές µελέτες από επιστήµονες σε εξειδικευµένα εργαστήρια, όπου γίνεται 

προσπάθεια να µάθουν περισσότερα για τους φυτικούς οργανισµούς, τις ασθένειες και τους 

εχθρούς που τους προσβάλουν και πώς αυτά µπορούν να αντιµετωπισθούν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Το αποτέλεσµα αυτών των µελετών είναι τα διάφορα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα να µπορούν να σώσουν την παραγωγή, όµως ας µην ξεχνάµε ότι τα περισσότερα 

από αυτά είναι χηµικά και µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές, ειδικότερα όταν γίνεται αλόγιστη 

χρήση αυτών. Για αυτό τον λόγο οι παραγωγοί πρέπει να τα χρησιµοποιούν ακριβώς όπως 

υποδεικνύει ο παρασκευαστής που θα το διαθέσει στην αγορά, αλλά και οι ειδικοί 

επιστήµονες που το προτείνουν. Θα πρέπει επίσης να τα χρησιµοποιούν τη χρονική στιγµή 

που είναι απαραίτητα και στην σωστή δοσολογία ώστε να επιδρούν στο παθογόνο σωστά και 

µεθοδικά. Πολλές φορές, είναι δυνατόν, µε έναν και µόνον ψεκασµό στη σωστή δοσολογία, 

να καταπολεµήσουµε ένα βλαβερό έντοµο, ή κάποιο παθογόνο και δεν χρειάζεται να 

κάνουµε περισσότερους και ακανόνιστους ψεκασµούς, οι οποίοι µπορεί ακόµη και να 

καταστρέψουν την παραγωγή και ο παραγωγός θα ζηµιωθεί οικονοµικά.  

Τέλος θα πρέπει να προβληµατιστούµε για το πώς γίνεται η διαχείριση των κενών 

συσκευασιών των γεωργικών φαρµάκων, όπου αυτά δεν θα πρέπει να διαχειρίζονται ως 

κοινά απόβλητα, αλλά ως επικίνδυνα χηµικά απόβλητα. Συνήθης πρακτική είναι να 

απορρίπτονται οι κενές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάδους 

σκουπιδιών, ακόµα και στις άκρες των δρόµων, στα χωράφια, ή κοντά σε υδάτινα 

οικοσυστήµατα. Η µη σωστή διαχείριση αυτών των αποβλήτων, αλλά και η ελλιπής 

ενηµέρωση των εµπλεκοµένων επιφέρει τεράστια προβλήµατα τόσο στην υγεία του 

ανθρώπου, όσο και στο ίδιο το περιβάλλον. 

Ο τρόπος διαχείρισης µιας κενής συσκευασίας εξαρτάται και από την 

υπολειµµατικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που αυτή περιείχε και οι οδηγίες 

µπορεί να τροποποιούνται αναλόγως. 

1.2 Ορισµοί-Βασικές έννοιες.  

Αρχικά, εφόσον µιλάµε για γεωργικά φάρµακα (ή φυτοφάρµακα) και 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να δώσουµε τον ανάλογο ορισµό. Σύµφωνα λοιπόν 

µε τον Νόµο 721/1977 γεωργικό φάρµακο είναι: ¨Η κάθε ουσία ή µίγµα ουσιών, 
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συµπεριλαµβανοµένων και επεξεργασµένων ή µη φυτικών προϊόντων, δυνάµενη να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσον καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών των φυτών, ή να 

βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των εν λόγω ουσιών». 

Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία ΕΚ/414/91 τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι 

δραστικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά και ανάλογα µε την χρήση τους προορίζονται:  

• Για να προστατεύουν τα φυτά, ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους βλαβερούς 

οργανισµούς, ή να προλαµβάνουν την δράση τους.  

• Να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των φυτών. 

• Να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα. 

• Να καταστρέφουν ανεπιθύµητα φυτά.  

• Να καταστρέψουν µέρη των φυτών, να επιβραδύνουν, ή και ακόµα να εµποδίζουν την 

ανεπιθύµητη ανάπτυξη των φυτών. 

 

Ως φυτοπαράσιτα ορίζονται οι αιτίες των ασθενειών, τα ζιζάνια, και οι ζωικοί 

εχθροί, που µε την δράση τους πάνω στις καλλιέργειες, υποβαθµίζουν την ποιότητα η 

ελαττώνουν την ποσότητα της γεωργικής παράγωγης. 

∆ραστική ουσία ή ∆ρών συστατικό σε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν ονοµάζεται 

η χηµική ουσία ή µίγµα ουσιών που έχει τοξική επίδραση στο φυτοπαράσιτο. Συνήθως είναι 

συνθετικής προέλευσης, αλλά και µεγάλου µοριακού βάρους. 

Σκεύασµα είναι η µορφή που περιέχει το κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν, και 

διατίθεται στους καλλιεργητές. Αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σε ποσοστό που εξαρτάται 

από την χρήση του σκευάσµατος, δηλαδή έναν παράγοντα αραίωσης όπως διαλύτη ή 

αδρανείς ουσίες, αλλά και άλλες βοηθητικές ουσίες σε µικρές όµως ποσότητες που είναι 

απαραίτητες για να εκδηλώσει η δραστική ουσία την δράση της στα φυτοπαράσιτα. 

Ως επαγγελµατίας χρήστης ορίζεται κάθε πρόσωπο που χρησιµοποιεί γεωργικά 

φάρµακα κατά την επαγγελµατική του δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων των 

χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούµενων, τόσο στο γεωργικό 

τοµέα, όσο και σε άλλους τοµείς. 



10 

 

MRL (Maximum Residue Level) είναι το µέγιστο επιτρεπτό όριο υπολειµµάτων που 

επιτρέπεται να έχει ένα γεωργικό προϊόν κατά την στιγµή της συγκοµιδής του.  

Ανθεκτικότητα είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ένας πληθυσµός κάποιου 

φυτοπαράσιτου αναπτύσσει την ικανότητα να αντέχει σε δόσεις ενός δηλητηρίου, οι οποίες 

είναι θανατηφόρες για την πλειονότητα των ατόµων ενός άλλου φυσικού πληθυσµού του 

ίδιου είδους.  

Φυτοτοξικότητα χαρακτηρίζονται οι δυσµενείς επιδράσεις στα καλλιεργούµενα και 

σε αλλά φυτά.  

 1.3 Κείµενη Νοµοθεσία  

Τα γεωργικά φάρµακα, ή αλλιώς φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι χηµικές, 

δραστικές ουσίες, και πρέπει να χρησιµοποιούνται από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο 

πρέπει να παίρνει όλα τα µέτρα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) και να διαβάζει πάντα την 

ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος που καλείται να χρησιµοποιήσει. Οι παραγωγοί 

πρέπει να χρησιµοποιούν γεωργικά φάρµακα, εγκεκριµένα για την καλλιέργεια που 

επιθυµούν, ακολουθώντας κατά γράµµα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του 

φαρµάκου. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 

διατίθενται από εξειδικευµένους γεωπόνους, σε ειδικά γεωργικά καταστήµατα, τα οποία 

πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όπως το να διαθέτουν άδεια πώλησης γεωργικών 

φαρµάκων, και να διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και σύµφωνα µε τον Νόµο 4235/2014 άρθρο 44 

(Α32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύµφωνα µε το άρθρο 35 του παραπάνω νόµου 

περί εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. α) Επιτρέπεται η εµπορία γεωργικών φαρµάκων µόνο από ειδικά καταστήµατα που 

πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα.  

 β) Ως υπεύθυνος επιστήµονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύµατος 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή τεχνολόγος γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύµατος τεχνολογικής 

εκπαίδευσης σύµφωνα µε το π.δ. 109/1989 (Α΄ 47) ή το π.δ. 312/2003 (Α΄ 264) για χρήσεις 

συµβατές µε τη βιολογική γεωργία ή κάτοχος ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχης 
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ειδικότητας σχολής κράτους − µέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. µε βάση την αρχή της 

αµοιβαιότητας.  

 γ) Για την πώληση των γεωργικών φαρµάκων, τα καταστήµατα εµπορίας αυτών 

µπορούν να διαθέτουν και υπάλληλο- πωλητή. 

Ο υπάλληλος- πωλητής γεωργικών φαρµάκων πρέπει είτε να πληροί τις προϋποθέσεις 

της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου είτε να είναι κάτοχος πιστοποιητικού 

κατάρτισης υπευθύνου εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 

άρθρου 19 είτε να είναι ισότιµα καταρτισµένος σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. για την 

εµπορία γεωργικών φαρµάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον 

άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

δ) Ο υπεύθυνος επιστήµονας ή/και ο υπάλληλος-πωλητής γεωργικών φαρµάκων 

διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρµάκων και είναι υπεύθυνοι για την ορθή 

εκτέλεση της συνταγής χρήσης αυτών, που προβλέπεται στην παράγραφο 5, ιδίως ως προς 

την εγκεκριµένη δοσολογία/ποσότητα του εµπορικού σκευάσµατος που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και την παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρµογής του εµπορικού 

σκευάσµατος/ψεκαστικού διαλύµατος ανάλογα µε τα µέσα εφαρµογής του κάθε παραγωγού, 

όπως κατάλληλη πίεση. 

 Επίσης, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους 

πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών 

φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές κίνδυνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο 

αποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού 

διαλύµατος που αποµένει µετά την εφαρµογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις 

εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου. Ειδικά ως προς τη συνταγογραφείσα δραστική 

ουσία, και τα εγκεκριµένα εµπορικά σκευάσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

υπεύθυνος είναι µόνο ο υπεύθυνος επιστήµονας.  

2. Η εµπορία των γεωργικών φαρµάκων διακρίνεται σε χονδρική και λιανική. Με την 

υποβολή της αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, οι 

ενδιαφερόµενοι δηλώνουν: το είδος της εµπορίας γεωργικών φαρµάκων που θα ασκήσουν, 

την επωνυµία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου της επιχείρησης, φυσικού ή νοµικού 

προσώπου, που θα ασκεί την εµπορία, την έδρα της επιχείρησης, καθώς και τους 

αποθηκευτικούς χώρους και τον υπεύθυνο επιστήµονα. Η αρµόδια αρχή δύναται, εντός τριών 
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(3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην 

περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η 

συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόµενοι ασκούν ελεύθερα την 

εµπορία των γεωργικών φαρµάκων µετά πάροδο τρίµηνου από την υποβολή της αναγγελίας 

έναρξης άσκησής της, εφόσον δεν υφίσταται η προαναφερόµενη απαγόρευση άσκησης της 

εµπορίας, καθώς και νωρίτερα εφόσον ενηµερωθούν εγγράφως από την αρµόδια αρχή για 

την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 

 Απαγορεύεται η άσκηση εµπορίας γεωργικών φαρµάκων χωρίς αναγγελία περί 

τούτου στην αρµόδια αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο ή λήψη της ανωτέρω 

σχετικής ενηµέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση 

απαγόρευσης άσκησης εµπορίας από την αρµόδια αρχή. 

1.4 Κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίζονται σε 8 κατηγορίες: ζιζανιοκτόνα 

εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα, ακαρεοκτόνα, βακτηριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, νηµατωδοκτόνα 

και φυτορρυθµιστικές ουσίες. 

� Ζιζανιοκτόνα: αποτελούν την µεγαλύτερη κατηγορία φυτοφαρµάκων, και 

χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των ζιζανίων. Συνήθως όταν αναφερόµαστε στον 

όρο <ζιζάνια> εννοούµε τα αυτοφυή φυτά, που φυτρώνουν και αναπτύσσονται 

αυτοδύναµα µέσα στον χώρο της καλλιέργειας χωρίς να έχουν σπαρθεί, µε αποτέλεσµα 

να βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε την εκάστοτε καλλιέργεια, συνήθως υπερτερώντας 

αυτής, επιδεικνύοντας υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και πολλαπλασιασµού και µεγάλη 

προσαρµοστικότητα σε διαφορές περιβαλλοντικές συνθήκες. Τελικά στερούν από τα 

καλλιεργούµενα φυτά, νερό, θρεπτικά στοιχεία, και ζωτικό χώρο ανάπτυξης, µε 

αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η ανάπτυξη και η παραγωγικότητά τους. 

� Εντοµοκτόνα: είναι η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία φυτοφαρµάκων, και 

χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση εντόµων που ζηµιώνουν τα διάφορα µέρη των 

φυτών. Τα εντοµοκτόνα αποτελούνται από φυσικές ή συνθετικές χηµικές ουσίες, 

µεµονωµένες ή σε µείγµατα, οι οποίες προκαλούν θανάτωση των εντόµων µε την τοξική 

τους δράση. 
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� Μυκητοκτόνα: χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των µυκήτων που προσβάλλουν 

τα φυτά. Περιέχουν ουσίες που προκαλούν τη θανάτωση, ή παρεµποδίζουν την αύξηση, 

την αναπαραγωγή, ή ακόµη και την δυνατότητα των µυκήτων αυτών να προκαλούν 

ασθένεια. 

� Ακαρεοκτόνα: χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση φυτοφάγων ακάρεων, αν και τα 

περισσότερα εντοµοκτόνα έχουν και ακαρεοκτόνο δράση. Ορισµένες δραστικές ουσίες 

χαρακτηρίζονται από εξειδικευµένη τοξική δράση εναντίον των ακάρεων, και ανήκουν 

σε διαφορετικές χηµικές οµάδες, που διακρίνονται ανάλογα µε το στάδιο των ακάρεων 

στο όποιο έχουν αποτελεσµατική δράση. Έτσι χαρακτηρίζονται ως νυµφοκτόνα, 

ακµαιοκτόνα, ή ωοκτόνα, ενώ πολλά επιδεικνύουν ταυτόχρονα περισσότερες από µια 

δράσεις. 

� Βακτηριοκτόνα: χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση βακτηρίων, κυρίως έµµεσα, µε 

µεθόδους που στοχεύουν κυρίως στον περιορισµό της εξάπλωσής τους. 

� Τρωκτικοκτόνα: χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση τρωκτικών και άλλων µικρών 

θηλαστικών. 

� Νηµατωδοκτόνα: χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση νηµατωδών.  

� Φυτορρυθµιστικές ουσίες: είναι οργανικές ενώσεις, φυσικές ή συνθετικές, που δεν είναι 

θρεπτικά συστατικά, δηλαδή δεν περιέχουν στο φυτό ενέργεια ή απαραίτητα µεταλλικά 

στοιχεία, και σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις προάγουν, παρεµποδίζουν η τροποποιούν 

ποιοτικά την αύξηση, και την ανάπτυξη των φυτών.  

 1.5 Συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Οι µορφές συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διάφορες, ως προς 

το υλικό συσκευασίας τους, που µπορεί να είναι χαρτόνι, αλουµίνιο, γυαλί, διάφοροι τύποι 

πλαστικού όπως πολυαιθυλένιο (PE), πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), COEX, 

κ.α. ή ακόµη σακουλάκια από PET/AL/PE σε χάρτινα κουτιά.  

Το µέγεθος συσκευασίας µπορεί να ποικίλει, απαντώντας µικρές ή µεγάλες 

συσκευασίες (από λίγα γραµµάρια έως µερικά κιλά, ή λίγα ml έως µερικά λίτρα), ανάλογα µε 

το σκεύασµα που µπορεί να βρίσκεται σε υγρή, στερεή, ή ακόµη και σε αέρια µορφή. 
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Όλα τα παραπάνω παίζουν σηµαντικό ρολό στον τρόπο καθαρισµού, και αποκοµιδής 

της συσκευασίας του γεωργικού φαρµάκου όταν αυτό τελειώσει, καθώς όσο µικρότερη ή 

αντίθετα µεγαλύτερη είναι η συσκευασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τόσο 

µικρότερη ή µεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα ρύπανσης µετά την χρησιµοποίηση του.  

1.6 Τύποι σκευασµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Οι τύποι σκευασµάτων χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Στην 1
η
 κατηγορία υπάγονται τα 

σκευάσµατα που είναι σε στερεή µορφή, στην 2
η
 κατηγορία εκείνα που βρίσκονται σε υγρή 

µορφή και στην 3
η
 κατηγορία τα αέρια. 

Στην 1
η
 κατηγορία συναντάµε: 

• Βρέξιµες σκόνες (WP) 

• Κοκκώδη (GR) 

• Εναιωρηµατοποιήσιµους κόκκους (WG)  

• Σκόνες επίπασης ( D ) 

• ∆ολώµατα (Β) 

• Υδατοδιαλυτές σκόνες (SP) ή (WSP) 

Στη 2
η
 κατηγορία εντάσσονται: 

• Υγρά γαλακτωµατοποιήσιµα (EC)  

• ∆ιαλύµατα (SL)  

• Συµπυκνωµένα εναιωρήµατα (SC)  

• Ελαιώδη εναιωρήµατα (OD)  

• Πυκνά Γαλακτώµατα. (ΕW) 

• Γαλακτώµατα 

• Πυκνά αιωρηµατοποιήσιµα βραδείας αποδόσεως ή µικροκάψουλες (CS)  

Στην 3
η
 κατηγορία έχουµε: 

•  Καπνογόνα (GE) 

•  Αερολύµατα (Aerosol)  
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•  Αέρια υπό πίεση (GA) και 

•  Εµποτισµένα υλικά. 

1.7 Ετικέτα Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος 

1.7.1 Πληροφορίες ετικέτας 

Κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν φέρει την ετικέτα του, η οποία είναι ένα επίσηµο 

«έγγραφο» που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

(Υπ.Α.Α.Τ) µε βάση την υπουργική απόφαση 83345/28-1-88 (ΦΕΚ 599/Β/88) και τις λοιπές 

διατάξεις που διέπουν την έγκριση, και την κυκλοφορία των φυτοφαρµάκων στην Ελλάδα, 

σε εναρµόνιση και µε πρόσφατες Κοινοτικές Οδηγίες. 

Η ετικέτα είναι ένα επίσηµο έγγραφο, και σε αυτήν περιέχονται όλες οι πληροφορίες 

που θα χρειαστεί ο χρήστης σχετικά µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν, όπως είναι οι 

επιτρεπόµενες χρήσεις του, οι οργανισµοί στόχοι, ο χρόνος επανεισόδου στην καλλιέργεια, ο 

τελευταίος ψεκασµός πριν την συγκοµιδή, συµβουλές για ορθή χρήση και χειρισµό, διάφορες 

άλλες συστάσεις ασφάλειας και πολλά άλλα.  

Στοιχεία τα οποία αναγράφονται σε µια ετικέτα είναι:  

• εµπορικό όνοµα  

• µορφή σκευάσµατος 

• δραστική ουσία  

• περιεκτικότητα σε δραστική ουσία 

• χρήσεις και φάσµα δράσης 

• τρόπος δράσης 

• συνολική ποσότητα 

• απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

• ηµεροµηνία τυποποίησης και αριθµός παρτίδας  

• ηµεροµηνία λήξεως 

• όνοµα και διεύθυνση παρασκευαστή/αντιπροσώπου στην Ελλάδα 

• αριθµός και ηµεροµηνία έγκρισης κυκλοφορίας 

• δοσολογία και µέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο 
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• τρόπος παρασκευής ψεκάστικου υγρού 

• συνδιαστικότητα µε άλλα σκευάσµατα 

• πιθανότητα φυτοτοξικότητας 

• συνθήκες αποθήκευσης  

 

Η ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να διαβάζεται από όλους τους 

επαγγελµατίες που χειρίζονται γεωργικά φάρµακα ανεξαιρέτως και ανεξάρτητα από το αν 

παρασκευάζουν ένα ψεκαστικό διάλυµα για πρώτη φορά ή όχι, επειδή οι πληροφορίες που 

αναγράφονται στην ετικέτα δεν είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα. Οι οδηγίες της ετικέτας 

πρέπει να ακολουθούνται κατά γράµµα, και σύµφωνα µε τον ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) άρθρο 

45, παράγραφος 3 << σε οποίον χρησιµοποιεί γεωργικά φάρµακα χωρίς να τηρεί τα 

αναγραφόµενα στη συσκευασία η την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια 

(300), έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ >>. 

Μεταξύ των πληροφοριών που αναγράφονται στην ετικέτα κάθε σκευάσµατος, 

περιλαµβάνονται και οδηγίες για την ορθή απόρριψη του προϊόντος µετά την χρήση του ή 

µετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης του, µε σκοπό την µεγίστη ασφάλεια για τους χρήστες, 

και την µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

1.7.2 Οδηγίες Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

Οι οδηγίες χρήσεως στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 

του εκάστοτε σκευάσµατος και χωρίς αυτές κανένας παραγωγός δεν θα µπορούσε να κάνει 

ορθές επεµβάσεις. Στις οδηγίες χρήσεως παρατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

µε την αποτελεσµατική εφαρµογή του σκευάσµατος για την αντιµετώπιση των βλαβερών 

εχθρών (φυτοπαράσιτων), αλλά και πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια του χρήστη, 

των καλλιεργειών και του περιβάλλοντος. 

Στην ετικέτα κάθε (νόµιµου) φυτοπροστατευτικού προϊόντος επιβάλλεται να 

αναγράφονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι από τη χρήση τους και οι απαραίτητες προφυλάξεις 

που πρέπει να λάβει ο χρήστης. Πιο συγκεκριµένα, επιβάλλεται να αναγράφονται στοιχεία 

για την τοξικότητα του περιεχοµένου σε σχέση µε την υγεία, όχι µόνο του χρήστη, αλλά και 

για άλλους ζώντες οργανισµούς, και φυσικά για το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς και τις 
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απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά 

τον ψεκασµό.  

Σε κάθε σκεύασµα, σε ευκρινές σηµείο της ετικέτας, φέρονται τα ειδικά 

προειδοποιητικά σήµατα, σε πορτοκαλί φόντο ώστε να προκαλούν την προσοχή του χρήστη. 

Οι σηµάνσεις αυτές αφορούν τη χρόνια τοξικότητα λόγω της επαναλαµβανόµενης χρήσης 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και όχι την οξεία τοξικότητα της δραστικής ουσίας, ή 

των βοηθητικών ουσιών.  

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, µε βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία (1999/45), στα σκευάσµατα 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο, επιβάλλεται να αναγράφονται τα 

γράµµατα R και S και ένας αριθµός. Τα γράµµατα αυτά αναφέρονται ως Φράσεις Ειδικών 

Κίνδυνων (Φράση R), και Φράση Ασφαλούς Χρήσης (Φράση S), και σε συνδυασµό µε τους 

αριθµούς ενηµερώνουν/προειδοποιούν για τους κινδύνους από την χρήση των 

συγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για 

την προστασία του ανθρώπου, άλλων οργανισµών και του περιβάλλοντος. 

 

Εικόνα 1. Οι σηµάνσεις επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΟΟΟ
    ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ    ΠΡΠΡΠΡΠΡΟΟΟΟΙ-Ι-Ι-Ι-

ΟΝΤΩΝΟΝΤΩΝΟΝΤΩΝΟΝΤΩΝ    

Η ορθή διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων περιλαµβάνει µια σειρά από 

ενέργειες που πρέπει να γίνονται και µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται τόσο πριν τον 

ψεκασµό και κατά την προετοιµασία του παραγωγού – χρήστη, όσο και κατά τη διάρκεια, 

αλλά και µετά το πέρας αυτού. 

2.1 Ενέργειες πριν τον ψεκασµό 

2.1.1 Γενικές οδηγίες 

Αρχικά θα πρέπει να υπενθυµίσουµε πως κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν 

προορίζεται για συγκεκριµένο σκοπό σε προβλήµατα φυτοπροστασίας. Για τον λόγο αυτό, 

συνιστάται οι παραγωγοί να συµβουλεύονται πάντα τους γεωτεχνικούς, οι οποίοι θα τους 

δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για το κατάλληλο σκεύασµα και τον τρόπο χρήσης του, 

αφού ένα λάθος σε εφαρµογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος µπορεί να οδηγήσει σε 

ανούσια χρήση γεωργικού φαρµάκου που σηµαίνει οικονοµική ζηµιά για τον παραγωγό και 

ενδεχόµενα προβλήµατα στην καλλιέργειά του, είτε µέσω φυτοτοξικότητας, είτε µέσω µη 

αντιµετώπισης του επιβλαβούς οργανισµού, εν συνεχεία δε σε ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Άλλες ενέργειες που απαιτούνται πριν την έναρξη ενός ψεκασµού περιλαµβάνουν 

κατ’ αρχήν την προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας. Στη συνέχεια ο παραγωγός-χρήστης 

επιβάλλεται να ελέγξει αν γύρω από την έκταση που θα γίνει η επέµβαση υπάρχουν 

άνθρωποι ή ζώα, οπότε πρέπει να ενηµερώσει και να µεριµνήσει σχετικά. Πριν την έναρξη 

του ψεκασµού απαγορεύεται επίσης η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ώστε να µην 

επηρεάζεται η κρίση και η συγκέντρωση του χρήστη στην εργασία του. Εξάλλου, οι 

γεωργικοί ελκυστήρες και τα υπόλοιπα µηχανήµατα πρέπει να συντηρούνται συχνά και να 

επιθεωρούνται πριν τη χρήση τους, ώστε να είναι πλήρως και ασφαλώς λειτουργικά, και να 

µην υπάρχουν διαρροές γεωργικών φαρµάκων. Οι δε ψεκασµοί πρέπει να γίνονται σε µέρες 

και ώρες που δεν βρέχει και επικρατεί άπνοια ώστε να µειώνεται η πιθανότητα φαινοµένων 

διαφυγής και έκθεσης του ανθρώπου αλλά και ζώων σε µετακινούµενα ψεκαστικά νέφη.  
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Υψίστης σηµασίας είναι ο έγκαιρος εξοπλισµός του προσωπικού που θα εκτελέσει 

τον ψεκασµό µε διπλό σετ των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), ώστε να 

είναι προετοιµασµένο σε περιπτώσεις ανάγκης ή ατυχήµατος.  

Τέλος, το προσωπικό το οποίο θα εκτελέσει τον ψεκασµό πρέπει να διαθέτει όχι µόνο 

τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και άδειες, 

ώστε να είναι εγγράφως διαπιστευµένο για αυτή την εργασία. Κάθε εµπλεκόµενος και κάθε 

χρήστης γεωργικών φαρµάκων οφείλει να έχει την απαραίτητη κατάρτιση που απαιτείται 

τόσο στις τεχνικές εφαρµογές όσο και στους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν κατά την 

διάρκεια του ψεκασµού. Και πρέπει να πρέπει να περνά από ειδική εκπαίδευση, σε 

συνεργασία µε τους επίσηµους φορείς της Χώρας. Στην Ελλάδα έχει ήδη θεσπιστεί 

συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης των παραγώγων στην χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το πρόγραµµα αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους, και 

εφόσον ακολουθείται µπορεί να είναι ιδιαίτερα εποικοδοµητικό και να λύνει αρκετά 

προβλήµατα. 

2.1.2 Ρύθµιση ψεκαστικών µηχανηµάτων 

Η συντήρηση και η κατάλληλη ρύθµιση των ψεκαστικών µηχανηµάτων, αποτελεί ένα 

σηµαντικό κοµµάτι για την ορθή διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και πρέπει 

να γίνεται από την αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να 

ελέγχεται είναι τα ακροφύσια (µπέκ), τα οποία µπορεί να είναι τα φτηνότερα εξαρτήµατα, 

αλλά είναι τα πιο σηµαντικά, επειδή καθορίζει την ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα 

διασκορπιστεί στην καλλιέργεια και το έδαφος. 

Επιπλέον είναι απαραίτητο να:  

1. ελέγχονται και να επισκευάζονται ως προς την λειτουργία τους όλα µέρη κάθε 

µηχανήµατος. 

2. ελέγχεται η λειτουργία των αντλιών και να συµπληρώνονται ή να αλλάζονται τα λάδια.  

3. καθαρίζεται µε σχολαστικότητα το βυτίο, τα ακροφύσια (µπέκ) και τα φίλτρα. 

4. ελέγχεται η µπάρα ψεκασµού αλλά και οι ψεκαστικοί σωλήνες. 

5. ελέγχεται και αποκαθίσταται η στεγανότητα όλου του συστήµατος (όπως βυτίο, 

σωλήνες, βαλβίδα ασφάλειας, φίλτρα, συνδέσεις ακροφυσίων.) 



20 

 

Τέλος κατά την επιλογή γεωργικού ελκυστήρα, συνιστώνται οι ελκυστήρες µε 

κλειστή, και κατάλληλα αεριζόµενη καµπίνα, ώστε να περιορίζεται η έκθεση του χειριστή 

στο ψεκαστικό υγρό. 

2.1.3 Επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

Τα κριτήρια επιλογής ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος εστιάζουν στην 

προστασία του χρήστη, του περιβάλλοντος και του καταναλωτή του τελικού προϊόντος και 

συνοψίζονται ως εξής: 

1. Να είναι εγκεκριµένο στην Ελλάδα. Πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός έγκρισης 

κυκλοφορίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

2. Να είναι εγκεκριµένο για την συγκεκριµένη καλλιέργεια. 

3. Να είναι εγκεκριµένο για τον συγκεκριµένο σκοπό χρήσης (φάσµα δράσης).  

4. Η ετικέτα χρήσης να είναι στην ελληνική γλώσσα. 

5. Να είναι µη τοξικό για ωφέλιµους οργανισµούς. 

6. Να έχει τη κατά το δυνατόν µικρότερη υπολειµµατική διάρκεια σε σχέση µε το 

χρονικό διάστηµα που αποµένει µέχρι να γίνει η συγκοµιδή. 

7. Να µπορεί να συνδυαστεί µε άλλα σκευάσµατα που θα εφαρµοστούν στη 

συγκεκριµένη καλλιέργεια. 

8. Το MRL να κυµαίνεται στα επιθυµητά υπολειµµατικά όρια.  

9. Να έχει τη βέλτιστη δυνατή οικολογική συµπεριφορά (µέγιστη 

αποτελεσµατικότητα για τον οργανισµό στόχο, µε ελάχιστη επίδραση στους 

οργανισµούς, µη-στόχους, µικρό βαθµό έκπλυσης στα νερά, και ταχύ ρυθµό 

αποδόµησης σε µη τοξικές ουσίες).  

10. Να µην είναι τοξικό για τον άνθρωπο, τα άλλα ζώα και τις µέλισσες.  

11. Η ποσότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να είναι ακριβώς η 

απαιτούµενη ώστε να µην δηµιουργούνται επικίνδυνα αποθέµατα. 

12. Να απορρίπτονται σκευάσµατα των οποίων η συσκευασία είναι αλλοιωµένη ή 

κατεστραµµένη ή εµφανίζει διαρροές. 
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13. Να µην χρησιµοποιούνται σκευάσµατα των οποίων η ηµεροµηνία λήξης έχει 

παρέλθει. 

14. Να µην ανατίθεται η αγορά σε ανηλίκους ή αλλά άτοµα που δεν έχουν επίγνωση 

του κινδύνου.  

2.1.4 Τα παράνοµα φυτοφάρµακα 

Κείµενη Νοµοθεσία 

Όπως ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009 «ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιµοποιείται αν δεν έχει 

αδειοδοτηθεί στο οικείο κράτος µέλος σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό». Η Ελληνική 

Νοµοθεσία (άρθρο 9, παράγραφος 3 ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)) ορίζει ότι «όποιος εισάγει, 

παρασκευάζει προς εµπορία, εµπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, έστω 

και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει, χρησιµοποιεί ή διαφηµίζει µέσα στη χώρα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η 

άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου 

εµπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραµατισµού, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια 

(1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

δεσµεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειµένου για χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − µέλος αποστολής προκειµένου για 

χώρες της Ε.Ε. ή καταστρέφονται. Οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των 

κατασχεθέντων προϊόντων». Επιπλέον µε βάση το άρθρο 10 παρ.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ 

Α΄8), «όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, κατέχει, διαθέτει καθ΄ οποιονδήποτε 

τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει ή χρησιµοποιεί µέσα στη χώρα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή 

του οποίου η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί ή για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί 

άδεια παράλληλου εµπορίου, τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) έτος». 

Στην χώρα µας, όπως και στον υπόλοιπο κόσµο, εκτός από τα νόµιµα και 

πιστοποιηµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κυκλοφορούν και παράνοµα, τα οποία δεν είναι 

εγκεκριµένα, δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, παρασκευάζονται σε άλλες 

χώρες όπου δεν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές και χρησιµοποιούνται συστατικά 

τα οποία ενδεχοµένως να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές, τόσο στην καλλιέργεια όσο και στο 
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περιβάλλον και τους οργανισµούς µε τους οποίους θα έρθουν σε επαφή. Συνήθως φέρονται 

σε λευκό µπουκάλι µε ξενόγλωσση ετικέτα, εισάγονται από µεσάζοντες σε µεγάλες 

συσκευασίες και διατίθενται στην αγορά χωρίς έγγραφα ή µε πλαστά παραστατικά, µπορεί 

να δηλώνονται ως λιπάσµατα, µπορεί να εισάγονται σε µη εργάσιµες ώρες παρακάµπτοντας 

τελωνεία και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου κλπ. 

Παράνοµα φυτοφάρµακα είναι γενικά όλα τα σκευάσµατα, τα οποία δεν έχουν πάρει 

έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για διάθεση στην Ελληνική 

αγορά. Παράνοµα όµως είναι και τα σκευάσµατα που έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της 

άδειας κυκλοφορίας τους ή της περιόδου εξάντλησης αποθεµάτων, και προϊόντα που έχουν 

ανακληθεί. 

Συνέπειες από την χρήση παράνοµων σκευασµάτων 

Η χρήση των παράνοµων σκευασµάτων επιφέρει συνέπειες σε διάφορους άξονες. 

Πολύ σοβαρές µπορεί να είναι οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες, αφού πρόκειται για 

σκευάσµατα που δεν έχουν ελεγχθεί, και ενδεχοµένως περιέχουν δραστικές ή/και πρόσθετες 

ουσίες σε συγκέντρωση διαφορετική από την αναγραφόµενη ή είναι ακατάλληλες, 

επιδρώντας αρνητικά στην υγεία των φυτών. Κατά δεύτερον οι αναφερόµενες ουσίες µπορεί 

να είναι τοξικές έως πολύ τοξικές για το περιβάλλον, τους οργανισµούς µη στόχους, αλλά 

και τους καταναλωτές των τελικών γεωργικών προϊόντων. 

Εξάλλου, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και οι οικονοµικές συνέπειες που µπορεί 

να έχει η προµήθεια και χρήση των παράνοµων σκευασµάτων, τόσο σε ατοµικό επίπεδο 

παραγωγού όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αφενός κατά πάσα πιθανότητα ο παραγωγός δεν θα 

επιτύχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, πολλές φορές η παραγωγή του µπορεί να µειωθεί ή 

ακόµη και να καταστραφεί, χωρίς να έχει τη δυνατότητα αποζηµίωσης από το κράτος. 

Αφετέρου, από το εµπόριο αυτών των προϊόντων δεν εισπράττονται οι δασµοί που 

αναλογούν, ενώ ζηµιώνονται και οι αντίστοιχες νόµιµες εταιρίες που εµπλέκονται στη 

διακίνηση και εµπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Ένα σοβαρότατο πρόβληµα που προκύπτει από τη διακίνηση παράνοµων 

σκευασµάτων αλλά τείνει να παραβλέπεται είναι ο αυξηµένος κίνδυνος ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από τις διαδικασίες απόρριψης όλων αυτών των ποσοτήτων παράνοµων 
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φυτοφαρµάκων, όπως και ο κίνδυνος αυξηµένων υπολειµµάτων µη ελεγµένων δραστικών 

ουσιών.  

2.1.5 Προφυλάξεις 

Μεταφορά Φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ως επικίνδυνες χηµικές ουσίες πρέπει να 

µεταφέρονται από εξειδικευµένο προσωπικό, ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες  και σε 

ειδικά διαµορφωµένα για αυτό το σκοπό οχήµατα, όπου λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα να 

φορτώνονται και να εκφορτώνονται µε συγκεκριµένες διαδικασίες ώστε οι συσκευασίες να 

παραµένουν σε άρτια κατάσταση, χωρίς να προκαλούνται διαρροές. 

Σε περίπτωση διαρροής ή ατυχήµατος πρέπει να λαµβάνονται άµεσα απαραίτητα 

µέτρα για τον περιορισµό διαφυγής στο περιβάλλον και βέβαια για την αποφυγή πυρκαγιάς.  

Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 

 Ως µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) νοείται όλος ο εξοπλισµός που 

χρησιµοποιείται για την προστασία του χρήστη κατά τις διαδικασίες χειρισµού 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ψεκαστικών διαλυµάτων. Τα χρησιµοποιούµενα ΜΑΠ 

επιβάλλεται να είναι πιστοποιηµένα (φέρουν EN Πιστοποίηση, CE σήµανση και 

προβλέπονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλειας - Material Safety Data Sheet), σε καλή 

λειτουργική κατάσταση, καθαρά, χωρίς οπές και φθορές, και να µην έχει παρέλθει ο χρόνος 

λήξης τους. 

Τα ελάχιστα ΜΑΠ που απαιτούνται κατά την προετοιµασία και διενέργεια ενός 

ψεκασµού είναι: 

1. Φόρµα προστασίας. 

2. Ειδική µάσκα προσώπου.  

3. Προστατευτικά γυαλιά σε περίπτωση που η µάσκα δεν είναι πλήρους προσώπου. 

4. Γάντια νιτριλίου ή παρόµοιου τύπου µε µηδενική περατότητα στους διαλυτές των 

πυκνών σκευασµάτων. 

5. Καπέλο, σε περίπτωση που η φόρµα δεν διαθέτει κουκούλα. 
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6. Λαστιχένιες µπότες ή κατάλληλες γαλότσες.  

Προετοιµασία ψεκαστικού υγρού  

 Η προετοιµασία του ψεκαστικού υγρού είναι µια λεπτοµερής διαδικασία που πρέπει 

να γίνεται µε προσοχή για την αποφυγή ατυχηµάτων.  

Οι διάφοροι χειρισµοί πρέπει να γίνονται σε ανοιχτό χώρο, µε επίπεδη επιφάνεια, 

µακριά από κατοικίες, πηγές, υδατορεύµατα, επίσης στον ίδιο χώρο απαγορεύεται να 

βρίσκονται ζώα, παιδιά ή άνθρωποι που δεν παίρνουν µέρος στις εργασίες και δε φέρουν τα 

απαραίτητα ΜΑΠ. Κατά το γέµισµα του ψεκαστικού δοχείου, οι χρήστες δεν πρέπει να 

αποµακρύνονται από το βυτίο ή να το αφήνουν αφύλαχτο.  

Σε περίπτωση διαρροής ή ατυχήµατος πρέπει να λαµβάνονται άµεσα τα απαραίτητα 

µέτρα για την αποφυγή δηλητηρίασης του χρήστη ή άλλων ατόµων που βρίσκονται κοντά 

στο σηµείο, τον περιορισµό διαφυγής επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και βέβαια για 

την αποφυγή πυρκαγιάς.  

Κατά την προετοιµασία των ψεκαστικών διαλυµάτων πρέπει πάντα να υπάρχουν 

διαθέσιµα κατάλληλα µέσα για την ορθή και ασφαλή δοσοµέτρηση των απαιτούµενων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άµεση και εύκολη πρόσβαση σε καθαρό νερό, 

σαπούνι, απορροφητικό χαρτί ή πετσέτες, εξοπλισµό πρώτων βοηθειών και τηλέφωνα 

έκτακτης ανάγκης.  

O ρόλος των καιρικών συνθηκών 

 Καθοριστικός παράγοντας για την ασφάλεια του παραγωγού – χρήστη, αλλά και το 

τελικό αποτέλεσµα του ψεκασµού είναι οι καιρικές συνθήκες. Οι εφαρµογές 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν επιτρέπονται όταν βρέχει ή αναµένεται βροχή και όταν 

φυσάει άνεµος καθώς τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού µπορούν εύκολα να διαφύγουν 

και να καταλήξουν σε κοντινές κατοικίες, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, εγκαταστάσεις µε 

ζώα, γειτονικές καλλιέργειες κ.α. Επιπλέον πρέπει να αποφεύγονται οι θερµές ώρες της 

ηµέρας, αφού σε συνδυασµό µε την αύξηση της θερµοκρασίας και τα ΜΑΠ µπορεί να 

προκαλούν δύσπνοια και άλλα προβλήµατα υγείας στον χρήστη. 

Επιπλέον προφυλάξεις κατά την χρήση 



25 

 

 Άλλα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας για ένα 

ψεκασµό είναι ενδεικτικά:  

• Αποφυγή κατανάλωσης αλκοολούχων ουσιών και καπνίσµατος  

• Άµεση παύση του ψεκασµού σε περίπτωση διερχοµένων ζώων ή άλλων ατόµων  

• Συχνός έλεγχος του εξοπλισµού και συνεχής ρύθµιση της πίεσης του 

ψεκαστικού µηχανήµατος και της ταχύτητας πορείας, ώστε να εφαρµόζεται η 

απαιτούµενη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 

• Αποφυγή χρήσης ψεκαστήρων ζιζανιοκτόνων για αλλά φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα  

Πρόληψη ατυχήµατος 

 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι επικίνδυνες χηµικές ουσίες και κάθε 

περίπτωση πρόκλησης δηλητηρίασης οφείλεται αποκλειστικά και µόνο σε ελλιπή τήρηση 

των απαιτούµενων προφυλάξεων που προαναφέρονται και συνεπώς η πρόληψη ατυχηµάτων, 

επιτυγχάνεται µόνο την αδιάλειπτη τήρηση των κανόνων. 

2.2 Ενέργειες κατά τη διάρκεια και µετά τον ψεκασµό 

Για την ασφάλεια του παραγωγού-χρήστη αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος, 

υψίστης σηµασίας είναι επίσης οι χειρισµοί κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το πέρας κάθε 

ψεκασµού.   

2.2.1 `Είσοδος χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισµό κατά την 

           εργασία. 

Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα είναι απαραίτητα για τη φυτοπροστασία των 

καλλιεργειών ώστε να επιτυγχάνεται παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και επαρκούς 

ποσότητας για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πλανήτη, όµως περιέχουν διάφορα 

χηµικά συστατικά που τα καθιστούν επικίνδυνα τόσο για τον άνθρωπο και τα ζώα, όσο και 

για το περιβάλλον εν γένει.  
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Η είσοδος των επικίνδυνων αυτών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισµό µπορεί να γίνει 

µέσω των παρακάτω τριών οδών, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

Είσοδος από το στόµα 

Μπορεί να συµβεί: 

• Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού λόγω απελευθέρωσης σταγονιδίων που εισέρχονται 

κατά λάθος στη στοµατική κοιλότητα ή αν ο χρήστης καπνίζει, τρώει η πίνει, ή αν 

επικρατεί άνεµος µε φορά αντίθετη από τη φορά του ψεκασµού και ο χρήστης δεν 

φορά µάσκα. 

• Από κακό κλείσιµο ανοιγµένης συσκευασίας. 

• Κατά τη (µη επιτρεπόµενη) µεταφορά ενός σκευάσµατος σε διαφορετική συσκευασία 

από την αρχική. 

• Από αµέλεια, λόγω απρόσεκτης αποθήκευσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή 

υπολειπόµενου ψεκαστικού υγρού, ή λόγω απρόσεκτης αποκοµιδής υπολειπόµενου 

ψεκαστικού υγρού ή των κενών συσκευασιών. 

Είσοδος µέσω δέρµατος 

Μπορεί να συµβεί: 

• Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, απευθείας µέσω του δέρµατος ή µέσω 

απορρόφησης του ψεκαστικού υγρού από τα ρούχα (αν ο ρουχισµός είναι 

ακατάλληλος) ή αν χρησιµοποιούνται ΜΑΠ ή εξοπλισµός που δεν έχουν καθαριστεί 

καλά από την προηγούµενη χρήση τους ή αν επικρατεί άνεµος µε φορά αντίθετη από 

τη φορά του ψεκασµού. 

• Από επαφή µε φυτά ή τµήµατα φυτών στα οποία έχει γίνει πρόσφατα εφαρµογή 

ψεκαστικού υγρού. 

• Από διαρροή του ψεκαστικού µηχανήµατος. 

• Από αµέλεια, λόγω απρόσεκτης αποθήκευσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή 

υπολειπόµενου ψεκαστικού υγρού, ή λόγω απρόσεκτης αποκοµιδής υπολειπόµενου 

ψεκαστικού υγρού ή των κενών συσκευασιών. 
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 Είσοδος µέσω εισπνοής 

Μπορεί να συµβεί όπως περιγράφεται και στην περίπτωση κατάποσης και επιπλέον: 

• Όταν εφαρµόζεται πολύ υψηλή πίεση ψεκασµού οπότε τα σταγονίδια υπέρµικρου 

όγκου µεταφέρονται εύκολα µε τον αέρα και εισέρχονται εύκολα στον οργανισµό του 

χρήστη ή άλλων παρευρισκόµενων µέσω της εισπνοής.  

• Όταν εφαρµόζονται πτητικά προϊόντα σε κλειστούς χώρους, όπως θερµοκήπια ή 

εγκαταστάσεις. 

2.2.2 Είσοδος στον ανθρώπινο οργανισµό µετά το πέρας της εργασίας 

Πέραν τον προαναφερόµενων, πολύ σηµαντική είναι η συµπεριφορά του χρήστη, η 

οποία αφορά τις ενέργειές του που σχετίζονται µε τον καθαρισµό του εξοπλισµού και των 

ΜΑΠ, τον χειρισµό τυχόν υπολειπόµενων διαλυµάτων ψεκασµού ή αχρησιµοποίητων 

ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαδικασία αποκοµιδής των κενών 

συσκευασιών. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να τονιστεί ότι µια σηµαντική λεπτοµέρεια που προαναφέρθηκε 

και αφορά την ασφάλεια όλων: ότι κάθε χρήστης πρέπει να προµηθεύεται µόνο την 

ποσότητα φυτοπροστατευτικού προϊόντος που χρειάζεται ώστε να µην δηµιουργούνται 

αποθέµατα, τα οποία αποµένουν σε ανοιγµένες συσκευασίες, γεγονός που από µόνο του 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο.  

Επίσης, ο χρήστης πρέπει να έχει υπολογίσει ακριβώς τον όγκο του ψεκαστικού 

υγρού που χρειάζεται ώστε να µην παραµείνει ψεκαστικό διάλυµα µετά την εφαρµογή. 

Συνήθως ένας έµπειρος παραγωγός που εφαρµόζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα κάθε χρόνο 

στα ιδία αγροτεµάχια, σπάνια έχει πλεόνασµα ψεκαστικού διαλύµατος. Όµως σε περίπτωση 

που παρά τον σωστό υπολογισµό περισσέψει ποσότητα ψεκαστικού διαλύµατος, 

απαγορεύεται η απόρριψη των ποσοτήτων αυτών στο έδαφος, σε αποχετευτικά κανάλια, σε 

ποτάµια, ρυάκια, λίµνες, δρόµους, ή σε γειτονικά αρδευτικά κανάλια. Το υπολειπόµενο 

διάλυµα είτε αραιώνεται και ξαναψεκάζεται ισόποσα στην ήδη ψεκασµένη καλλιέργεια 

περνώντας µε µεγαλύτερη ταχύτητα τα φυτά, είτε ψεκάζεται σε ακαλλιέργητη περιοχή χωρίς 

βλάστηση, µακριά από επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Εάν στην ετικέτα του γεωργικού 

φαρµάκου αναφέρονται ειδικές οδηγίες για την διαχείριση περίσσειας ψεκαστικού 

διαλύµατος, ακολουθούνται αυτές έναντι των γενικών οδηγιών που προαναφέρθηκαν. 
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Γενικότερα, πρέπει να διερευνώνται και να διευκρινίζονται τα αίτια που οδήγησαν στην 

περίσσεια ψεκαστικού διαλύµατος, και να γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε στο 

µέλλον να µην περισσεύει ψεκαστικό υγρό. ∆εν επιτρέπεται. 

∆εύτερο πολύ σηµαντικό βήµα είναι κατά τη διάρκεια προετοιµασίας του ψεκαστικού 

διαλύµατος οπότε πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία τριπλού ξεπλύµατος των 

συσκευασιών, η οποία θα αναφερθεί παρακάτω.  

Επίσης, όταν τελειώσει η διαδικασία εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, ο χρήστης επιβάλλεται να αφαιρέσει τα ΜΑΠ και τα ρούχα του, τα οποία πρέπει 

στην συνέχεια να καθαριστούν µε κατάλληλο τρόπο, ενώ ο ίδιος πρέπει να πλυθεί επιµελώς 

µε νερό και σαπούνι, σε όλη την επιφάνεια του δέρµατος. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο 

χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς µπορεί πολύ εύκολα να έρθει σε επαφή 

µε τις επικίνδυνες ουσίες που έχει χρησιµοποιήσει. Φυσικά και κατά τη διάρκεια της 

εφαρµογής, σε περίπτωση που λερωθούν τα ρούχα του χρήστη µε αραιωµένο ή πυκνό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, η διαδικασία του ψεκασµού πρέπει να σταµατήσει άµεσα ώστε 

να αφαιρεθεί ο λερωµένος ρουχισµός και να χρησιµοποιηθεί καθαρός.  

Τέλος, µετά το πέρας των εφαρµογών επιβάλλεται να γίνεται σήµανση του 

ψεκασµένου αγροτεµαχίου ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ανθρώπων και ζώων για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το αναφερόµενο στην ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση 

που επιβάλλεται η είσοδος στο χωράφι πριν την έλευση 24 ωρών, πρέπει να 

χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα ΜΑΠ. 

2.3 Ορθή αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστή αποθήκη, η 

οποία βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 µέτρων από αλλά κτήρια, δηµόσια πάρκα, 

ποτάµια, πηγάδια, κατασκηνωτικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, 

αποστραγγιστικά κανάλια κλπ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, οι τοίχοι πρέπει να 

είναι συµπαγείς και καλά µονωµένοι ώστε να µην επιτρέπεται η επικοινωνία µε γειτονικά 

κτήρια και εγκαταστάσεις. Η αποθήκη πρέπει επίσης να είναι χτισµένη σε στέρεο έδαφος, 

µακριά από απότοµες πλαγιές, επικλινή εδάφη και εδάφη ευαίσθητα σε πληµµύρες, δεν 

συνιστώνται υπόγεια, σοφίτες, και κελάρια. 
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Τα ράφια στα οποία αποθηκεύονται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να είναι 

πλενόµενα και φτιαγµένα από µη απορροφητικά υλικά όπως γαλβανισµένος σίδηρος ή 

ανοξείδωτα φύλλα αλουµινίου. Πρέπει να παρέχεται φυσικός φωτισµός από περσίδες 

τοποθετηµένες µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται η είσοδος πτηνών και ερπετών, ο 

οποίος να είναι κατάλληλος ώστε να γίνεται συχνά έλεγχος ρουτίνας στα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και να επιτρέπεται η ανάγνωση των ετικετών χωρίς προβλήµατα. Σε περίπτωση που 

είναι τεχνητός πρέπει να είναι εγκατεστηµένος σε απόσταση τουλάχιστον ενός µέτρου από τα 

ράφια.  

Ο χώρος πρέπει να διαθέτει πολύ καλό εξαερισµό για να αερίζεται επαρκώς. Ωστόσο, 

εξαιτίας της φύσης των αποθηκευµένων προϊόντων, υπάρχει πιθανότητα η αποθήκη να µην 

είναι τελείως απαλλαγµένη από µυρωδιές, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η ατµόσφαιρα που 

επικρατεί αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Επιπρόσθετα πρέπει να αποφεύγονται 

τα µεγάλα διαφανή ανοίγµατα και οι τοίχοι να εξασφαλίζουν επαρκή µόνωση στις αλλαγές 

της θερµοκρασίας για να µην υπάρχουν κίνδυνοι από παγετούς, υψηλές θερµοκρασίες και 

έντονη ηλιοφάνεια.  

Σε περίπτωση ατυχήµατος όπως διαρροή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πυρκαγιά, 

πληµµύρα ή ότι άλλο, πρέπει να είναι δυνατή η συγκράτηση υγρών για την αποφυγή 

ρύπανσης της γειτνιάζουσας περιοχής. Το πάτωµα πρέπει να είναι υπερυψωµένο και 

στεγανό, ή να υπάρχει δεξαµενή συλλογής υδάτων. ∆ιαφορετικά πρέπει να υπάρχει 

διαθέσιµο άφθονο πριονίδι και άλλα κατάλληλα απορροφητικά υλικά, σκούπα, φαράσι και 

ανθεκτικές σακούλες σκουπιδιών. Επιπλέον πρέπει πάντα να υπάρχει σύστηµα πυρόσβεσης,  

ή πυροσβεστήρες επαρκούς όγκου, πρόσφατα αναγοµωµένοι, τύπου polyfoam, 

τοποθετηµένοι κοντά στην έξοδο. 

Η αποθήκη πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε φαρµακείο πρώτων βοηθειών, ο χώρος 

φύλαξης του οποίου θα είναι επίσης διαφορετικός από αυτών των αποθηκευµένων 

προϊόντων. Στην αποθήκη πρέπει να είναι διαθέσιµα τα τηλέφωνα άµεσης ανάγκης (κοντινός 

γιατρός και φαρµακείο, κέντρο δηλητηριάσεων, πυροσβεστική) σε εµφανές σηµείο κοντά σε 

συσκευή τηλεφώνου.  

Επιβάλλεται δε να υπάρχει παροχή καθαρού νερού, η οποία θα βρίσκεται σε 

διαφορετικό χώρο από τα αποθηκευµένα προϊόντα, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης 

του. Επίσης να υπάρχουν διαθέσιµα σαπούνι, πετσέτα ή απορροφητικό χαρτί. Φυσικά πρέπει 
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να υπάρχουν σε εµφανές σηµείο οι βασικές οδηγίες εκτάκτου ανάγκης, σε περίπτωση 

ατυχήµατος.  

Υψίστης σηµασίας είναι το κλείδωµα της αποθήκης επί µόνιµου βάσεως, ώστε να 

επιτρέπεται η πρόσβαση µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, και σε άτοµα που έχουν 

εκπαιδευτεί στον χειρισµό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα τους και στο Πιστοποιητικό Ασφάλειας (MSDS). 

Πρέπει να τοποθετούνται σε ευκρινές µέρος, σε θέση τέτοια ώστε κάθε ετικέτα να είναι 

εύκολα αναγνωρίσιµη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε 

αυτά, ωστόσο έτσι ώστε να µην είναι προσβάσιµα από παιδιά. Τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται αποκλειστικά στην αυθεντική τους συσκευασία, ενώ 

σύµφωνα µε τον ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας) συνίσταται η Μέθοδος 

αποτίµησης FIFO (First in First out), δηλαδή η πρώτη εισαγωγή εξάγεται πρώτη, άρα τα 

σκευάσµατα που αγοραστήκαν πρώτα θα χρησιµοποιηθούν πρώτα. Μέριµνα πρέπει να 

λαµβάνεται και σχετικά µε τη σωστή τοποθέτηση των διαφορετικών τύπων σκευασµάτων, 

δηλαδή τα στερεά σκευάσµατα τοποθετούνται σε ξεχωριστό ράφι, πάνω από τα υγρά, ώστε 

να προστατεύονται από διαρροές. Επίσης πρέπει να γίνεται διαχωρισµός σε εύφλεκτα και µη 

εύφλεκτα, και κατηγοριοποίηση σε µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα κλπ, ενώ τα 

ζιζανιοκτόνα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά για αποφυγή φυτοτοξικότητας. Στην 

αποθήκη µπορούν να αποθηκευτούν και τα λιπάσµατα.  

Τέλος, στην αποθήκη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων µπορούν να 

αποθηκεύονται όλα τα ΜΑΠ (σε ξεχωριστό, καθαρό χώρο), καθώς και τα υλικά και εργαλεία 

που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση, ζύγιση, ανάµιξη και αραίωση των σκευασµάτων. Η 

αποθήκη είναι επίσης ιδανικός χώρος για τη συλλογή των άδειων ή ληγµένων συσκευασιών, 

οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες, ώστε µετέπειτα να καταλήξουν για 

αποκοµιδή µέσω συγκεκριµένης διαδικασίας στα σηµεία κατάλληλα συλλογής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
οοοο
        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟ-Ο-Ο-Ο-

ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

3.1 Κειµένη νοµοθεσία 

 Σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβούλιου της 21
ης

 Οκτώβριου 2009 και µε τον νόµο 4036/2012, στον όποιο 

ενσωµατώθηκε η παραπάνω οδηγία, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την 

ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

8197/90920 του 2013. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το 

έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση και τροποποιήθηκε όπως ισχύει από τις 15 Απρίλιου 2020. 

Σύµφωνα µε το ισχύον σχέδιο, οι κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρµάκων 

πρέπει να διαχωρίζονται µε βάση την κατευθυντήρια οδηγία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων 10373/103613/08-10-2012 που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/ 

elenxoi/50diadikasia_diax_kenon_siskeyasias.pdf. Η διαχείριση των αποβλήτων 

συσκευασιών που προκύπτουν µετά τη χρήση του περιεχοµένου τους και εµπεριέχουν 

κατάλοιπα αυτού (κωδικός ΕΚΑ 15 01 10*), πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2939/2001 (Α΄179). 

Για την αποτελεσµατική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων συσκευασιών κατ’ 

ελάχιστο απαιτείται:  

α) πλύσιµο των αποβλήτων συσκευασιών από τον επαγγελµατία χρήστη, αµέσως µετά τη 

χρήση τους και άδειασµα του περιεχοµένου (τριπλό ξέπλυµα µε το χέρι ή µηχανικός 

καθαρισµός υπό πίεση και άδειασµα των απόνερων πλυσίµατος) εντός του ψεκαστικού 

βυτίου µε βάση την κατευθυντήρια οδηγία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων υπ’ αρ. 10373/103613/08-10-2012.  

β) περαιτέρω συλλογή και µεταφορά σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις για την 

επεξεργασία τους µε σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης 

πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόµενες χρήσεις του ανακυκλωµένου υλικού 

συσκευασίας, µε σκοπό τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας. Η οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας µε τις 
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παραπάνω απαιτήσεις πραγµατοποιείται από σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν.2939/2001 (Α΄179). 

γ) η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που δεν έρχονται σε επαφή µε το γεωργικό 

φάρµακο (δευτερογενείς, τριτογενείς συσκευασίες) που δεν έχουν ρυπανθεί από το 

γεωργικό φάρµακο (λόγω ατυχήµατος ή διαρροής) γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2939/2001, στο πλαίσιο λειτουργίας εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης.  

δ) για την ανάκτηση – ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών γεωργικών φαρµάκων, 

ισχύουν οι προβλεπόµενοι στόχοι, όπως τίθενται στην Κ.Υ.Α. υπ ’ αρ. 9268/469/2007 

(Β΄286) µε τίτλο «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και 

ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών» και σύµφωνα µε την παράγραφο Α1 του 

άρθρου 10 του ν. 2939/2001, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων του νόµου αυτού, σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 

94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας» του Συµβουλίου της 

11ης Φεβρουαρίου 2004.  

3.2 Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα 

 Στην χώρα µας, µε σκοπό την αντιµετώπιση οποιουδήποτε φυτοπαράσιτου και την 

αύξηση της παραγωγής, χρησιµοποιούνται ευρέως τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλλά 

δυστυχώς οι παραγωγοί καταλήγουν συχνά σε αλόγιστη χρήση, αλλά και κακή διαχείριση 

των αποβλήτων, επειδή δεν γνωρίζουν το πώς να διαχειριστούν είτε τις κενές συσκευασίες, 

είτε τις εναποµένουσες ποσότητες που περισσεύουν µετά από τις εφαρµογές. Αυτό έχει ως 

συνέπεια, πολλές από τις συσκευασίες να καταλήγουν, στην καλύτερη περίπτωση, είτε στα 

οικιακά σκουπίδια, χωρίς όµως ξέπλυµα της συσκευασίας, είτε να καίγονται, προκαλώντας 

ρύπανση του αέρα και κατά συνέπεια αναπνευστικά προβλήµατα, σε οποιονδήποτε βρίσκεται 

κοντά στην συγκεκριµένη ακτίνα. Η τελευταία δε πρακτική, προκαλεί την απελευθέρωση 

τοξικών ουσιών, όπως αρωµατικών υδρογονανθράκων, φουρανίων, διοξινών, καθώς επίσης 

και αιωρούµενων σωµατιδίων από τα υλικά συσκευασίας. Φυσικά το κάψιµο των κενών 

συσκευασιών συνιστά µια σαφή παραβίαση των οριζόµενων στην ετικέτα και αποτελεί µια 

επικίνδυνη πρακτική, τόσο για την υγεία του ίδιου του ανθρώπου, όσο και για την υγεία των 

ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται συσσώρευση των συσκευασιών σε σωρούς, 

πολλοί από τους οποίους βρίσκονται κοντά σε υπέργεια ή υπόγεια νερά, τα οποία µέσω της 

βροχής ρυπαίνονται. Το νερό αυτό µπορεί εν συνεχεία να µεταφερθεί σε ρέµατα, ποτάµια, 

ακόµη και σε υδροφόρους σωλήνες από τους οποίους διοχετεύεται πόσιµο νερό, 

αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία ανθρώπων και ζώων. 
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Μια άλλη τακτική που ακολουθείται από τους παραγωγούς είναι το θάψιµο των 

συσκευασιών, κάτι το όποιο είναι επίσης επιβλαβές για το περιβάλλον, αφενός επειδή τα 

περιεχόµενα υπολείµµατα εκπλύνονται ή παραµένουν για χρόνια στο έδαφος, ρυπαίνοντας 

τον υδροφόρο ορίζοντα, αφετέρου επειδή προκαλείται επιπλέον ρύπανση του περιβάλλοντος 

από τις ίδιες τις συσκευασίες που θα µπορούσαν είτε να απορριφθούν στα απορρίµµατα είτε 

να ανακυκλωθούν. Μέχρι πριν µερικά χρόνια, η τακτική αυτή ήταν αποδεκτή, µε την 

προϋπόθεση ότι στον πάτο του λάκκου τοποθετούνταν 

ποσότητες αδρανών υλικών, όµως µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

θεωρείται παράνοµο. 

Μεγάλο σφάλµα αποτελεί επίσης µια άλλη πρακτική που 

ακολουθείται συχνά, συγκεκριµένα η επαναχρησιµοποίηση των 

κενών συσκευασιών για άλλους σκοπούς, όπως αποθήκευση 

γεωργικών εργαλείων, σπόρων, βολβών, λιπασµάτων κλπ µέσα 

στους άδειους περιέκτες. Ακόµη πιο λανθασµένη και επικίνδυνη 

είναι η χρησιµοποίησή τους ως ταΐστρες οικόσιτων ζωών, 

«προστατευτικά» φρακτών, σηµαδούρες κ.α. χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της φύσης τους.  

Για τον τρόπο απόρριψης των κενών συσκευασίας και των υπολειπόµενων 

ποσοτήτων φυτοφαρµάκων, οι παραγωγοί θα πρέπει να συµβουλεύονται είτε τις ∆ιευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ), είτε τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών 

φαρµάκων, σχετικά µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.  

3.3 Τα ληγµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα 

 Ένα πρόβληµα που ταλανίζει όσους ασχολούνται µε τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, είναι η συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων στις αποθήκες, είτε επειδή έχει 

παρέλθει ο χρόνος λήξης τους, είτε επειδή το προϊόν έχει υποστεί διαρροή, είτε για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ακόµη περισσότερο από τις κενές συσκευασίες, τα ληγµένα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα. 

Σύµφωνα µε τον ν.4036/2012, τα ληγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι 

ακατάλληλα για χρήση και, όπως οι κενές συσκευασίες, εντάσσονται στα επικίνδυνα 

αγροχηµικά απόβλητα, ενώ για την ασφαλή συλλογή και διαχείρισή τους απαιτείται 
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συνεργασία µε εταιρίες συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων απόβλητων. Σύµφωνα µε τον 

ίδιο Νόµο (παράγραφο 6, άρθρο 9, και παράγραφο 6, άρθρο 10) προβλέπονται διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις αντίστοιχα, στις περιπτώσεις εισαγωγής, επαγγελµατικής χρήσης, 

διακίνησης, διάθεσης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλαγής, και 

µεταφοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν της ηµεροµηνίας λήξης τους. Επιπλέον τα 

ληγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στο κατάστηµα από το 

οποίο αγοραστήκαν και δεν απορρίπτονται σε κάδους απορριµµάτων ή στο περιβάλλον.  

Τα τελευταία χρόνια, το πρόβληµα των συσσωρευµένων ληγµένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων αρχίζει να λαµβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Ως εκ τούτου, 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκδίδει σχετικές οδηγίες, όπως στην 

περίπτωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Θεσσαλονίκης, η οποία αναφέρει: «Επειδή τα ληγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν, τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκιβώτια και 

αποµονώνονται σε ξεχωριστό χώρο µέσα στην αποθήκη. Απέξω από το χαρτοκιβώτιο 

αναγράφεται η φράση <ΛΗΓΜΕΝΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ>. Στη 

συνέχεια ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης µε σχετική υπεύθυνη δήλωση 

όπου αναφέρεται ποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν λήξει, σε τι ποσότητες το καθένα, 

και σε ποιο σηµείο βρίσκεται η αποθήκη που φυλάσσονται».  

3.4 Τα κενά συσκευασίας  

3.4.1 Γενικές αρχές 

 Οι κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρµάκων πρέπει να καταστρέφονται ή να 

απορρίπτονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος και να 

µην δηµιουργούνται προβλήµατα στον άνθρωπο και τα ζώα.  

Οι χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να τηρούν τις οδηγίες που 

αναγράφονται στις ετικέτες και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, των Νοµαρχιών, των 

∆ήµων, των διαφόρων αρµόδιων φορέων διαχείρισης απορριµµάτων, της Ελληνικής 

Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας. Αν 

δεν υπάρχουν σχετικές οδηγίες κατά περιοχή, οι καλλιεργητές πρέπει να διαχειρίζονται µόνοι 

τους, τις κενές συσκευασίες ως ακολούθως: 
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1. Γενικά, οι κενές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να 

έχουν ξεπλυθεί µε την διαδικασία του τριπλού ξεπλύµατος µε καθαρό νερό ή µε 

νερό υπό πίεση. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις τα νερά του ξεπλύµατος 

προστίθενται στο ψεκαστικό δοχείο και δεν απορρίπτονται στο περιβάλλον. 

2. Κενές συσκευασίες που περιέχουν πτητικά στοιχεία όπως ατµούς κόνεος 

υδροκυανίου γεµίζονται µε άµµο ή ξηρό χώµα και υφίστανται περαιτέρω 

διαχείριση ακολουθώντας τις οδηγίες τις ετικέτας.  

3. Οι κενές συσκευασίες δεν πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται για κανένα σκοπό 

και φυλάσσονται σε ασφαλή θέση µέχρι την καταστροφή ή την απόρριψή τους.  

4. Η απόρριψη και καταστροφή των κενών συσκευασιών γίνεται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία ή όπως αναγράφεται στην ετικέτα.  

Οι κενές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων υφίστανται διαφορετική 

µεταχείριση ανάλογα µε τη φύση τους και διακρίνονται σε εξωτερικές συσκευασίες που δεν 

έρχονται σε επαφή µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν και εσωτερικές. Συγκεκριµένα: 

3.4.2 Χαρτόκουτα συσκευασίας 

 Τα γεωργικά φάρµακα κατά την µεταφορά τους έρχονται µαζικά στα καταστήµατα 

αγροεφοδίων µέσα σε µεγαλύτερες συσκευασίες, συνήθως σε χάρτινες κούτες. Οι κούτες 

ανοίγονται από τον υπεύθυνο του καταστήµατος και τα προϊόντα τοποθετούνται στα ράφια 

για να διατεθούν προς πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της µεταφοράς δεν 

υπέστησαν ζηµία. Σε αυτή την περίπτωση τα χαρτόκουτα δεν θεωρούνται επικίνδυνα 

απόβλητα, και συνεπώς µπορούν να απορριφτούν στα σκουπίδια, είτε από τον υπεύθυνο του 

καταστήµατος, είτε από οποιονδήποτε χρήστη/υπάλληλο. 

Ορθή πρακτική είναι τα χαρτόκουτα αυτά να ανοίγονται ώστε να γίνουν επίπεδα και 

να τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης (µπλε κάδους), ώστε να µειώνεται ο όγκος 

των σκουπιδιών και να επαναχρησιµοποιηθούν µέσω της ανακύκλωσης. 

3.4.3 Εξωτερική συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Συχνά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα φέρουν δύο εξωτερικές συσκευασίες: την 

έξω-εξωτερική που είναι χάρτινη και φέρει την ετικέτα του σκευάσµατος µε τις οδηγίες 

χρήσεις και τις απαραίτητες προφυλάξεις και την εσωτερική που έρχεται σε επαφή µε το 
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φυτοπροστατευτικό προϊόν. Συνήθως, η εξωτερική χάρτινη συσκευασία δεν θεωρείται 

επικίνδυνο απόβλητο και δεν χρειάζεται ειδική διαχείριση, µε την προϋπόθεση όπως ότι δεν 

έχει υποστεί ζηµία. Εφόσον είναι διατηρηµένη σε άριστη κατάσταση, απορρίπτεται µόνο 

όταν το σκεύασµα αδειάσει, και όχι νωρίτερα, επειδή φέρει την ετικέτα του σκευάσµατος µε 

τις πλήρεις οδηγίες χρήσεως. Οι συσκευασίες αυτές συνήθως εναποτίθενται στους κάδους 

απορριµµάτων από τους χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κάτι που δεν είναι 

απαραίτητα κακό, όµως για να συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλλοντος, συνιστάται 

να απορρίπτονται στους κάδους ανακύκλωσης (µπλε κάδους) όπως προαναφέρθηκε. 

3.4.4 Συσκευασία που έρχεται σε επαφή µε το φυτοπροπροστατευτικό 

προϊόν 

 Η αρχική συσκευασία που έρχεται σε επαφή µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει 

δύο µορφές. Η πρώτη µορφή αφορά την εσωτερική συσκευασία των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, τα οποία διακινούνται µέσα σε άλλη εξωτερική χάρτινη συσκευασία και η 

δεύτερη τα σκευάσµατα τα οποία φέρονται µόνο σε αυτή που έχει και την ετικέτα του 

σκευάσµατος. 

Στην πρώτη περίπτωση το υλικό συσκευασίας είναι συνήθως ένα σακουλάκι από 

εύκαµπτο πλαστικό (PE) ή αλουµινόφυλλο (AI). Όταν ο χρήστης ανοίξει το γεωργικό 

φάρµακο, τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας (ΜΑΠ), ώστε να µην έρχεται σε 

επαφή µε την σηµαντική ποσότητα φυτοπροστατευτικού προϊόντος που υπάρχει στην 

εύκαµπτη σακούλα και είναι αδιάλυτο. Η αποµάκρυνση του σκευάσµατος που βρίσκεται 

µέσα στο σακουλάκι επιτυγχάνεται µε το πλήρες άνοιγµά του, οπότε επιτυγχάνεται και 

πλήρης αποµάκρυνση κάθε µικροποσότητας σκευάσµατος. 

Στη δεύτερη περίπτωση, η συσκευασία πρέπει να ανοίγεται πολύ προσεκτικά για µην 

καταστρέφεται η ετικέτα. Για την απόρριψη της συσκευασίας, η ορθή πρακτική επιβάλει 

πολύ καλό καθαρισµό µε βάση την οδηγία του τριπλού ξεπλύµατος. 

3.4.5 Τριπλό ξέπλυµα συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Μετά το άδειασµα του περιεχοµένου ενός σκευάσµατος, ο παραγωγός οφείλει να 

καθαρίζει τις κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρµάκων, µε βάση το τριπλό ξέπλυµα, µε 

σκοπό να αποµακρυνθεί κάθε ίχνος υπολείµµατος του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ώστε 

η συσκευασία να µην θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο και να µπορεί να διαχειρίζεται πιο 
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εύκολα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν στεγνώσουν τα υπολείµµατα του γεωργικού φαρµάκου 

µέσα στην συσκευασία, ο καθαρισµός της καθίσταται πολύ δύσκολος.  

Τα βήµατα της διαδικασίας είναι ως εξής (η χρήση ΜΑΠ θεωρείται δεδοµένη): 

1. Άδειασµα όλου του περιεχοµένου στο βυτίο και καλό στράγγισµα, για τα υγρά.  

2. Γέµισµα της κενής συσκευασίας µε νερό (10% έως 20% του όγκου). 

3. Τοποθέτηση πώµατος και καλό κλείσιµο. 

4. Ανακίνηση προς όλες τις πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό συσκευασίας. 

5. Tα νερά του ξεπλύµατος προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. 

6. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται τουλάχιστον άλλες δύο φορές ή µέχρι τα 

νερά ξεπλύµατος να είναι διαυγή. 

7. Επανατοποθέτηση πώµατος στη συσκευασία, τρύπηµα ή άλλως καταστροφή της 

συσκευασίας για διασφάλιση της µη επαναχρησιµοποίησής της, τοποθέτηση της 

κενής συσκευασίας στην αποθήκη για προώθηση στα σηµεία συλλογής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τριπλό ξέπλυµα έχει πολλά πλεονεκτήµατα, όχι µόνο για 

το περιβάλλον αλλά και για τον παράγωγο για τον οποίο το όφελος είναι οικονοµικό, αφού 

ένας µη ξεπλυµένος περιέκτης περιέχει περίπου 5% του σκευάσµατος. Ένα ξεπλυµένο 

γεωργικό φάρµακο έχει αποτελεσµατικότητα και έτσι αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του 

συνόλου της εφαρµογής. Όσον αφορά στο περιβάλλον, µία τρις ξεπλυµένη συσκευασία 

γεωργικού φάρµακος δεν το επιβαρύνει µε τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. 

Επιπλέον, ένας καλά ξεπλυµένος περιέκτης προσφέρει ασφάλεια, αφού δεν περιέχει 

υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων και αποφεύγεται ο κίνδυνος δηλητηρίασης.  

Ωστόσο το τριπλό ξέπλυµα είναι µια µέθοδος που δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα 

τα σκευάσµατα, όπως αυτά που περιέχουν φωσφίνη, η οποία όταν έρχεται σε επαφή µε το 

νερό, προκαλεί έκρηξη. Οι παραγωγοί πρέπει να ελέγχουν σε ποια σκευάσµατα δύναται να 

γίνει τριπλό ξέπλυµα και σε ποια όχι.  
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3.4.6 Ξέπλυµα των συσκευασιών υπό πίεση 

 Το ξέπλυµα των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών υπό πίεση, αποτελεί 

µια σύγχρονη και ασφαλή διαδικασία, η οποία συνιστάται για το ξέπλυµα συσκευασιών 

µεγάλου µεγέθους. 

Για την παραπάνω διαδικασία ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται αποτελείται από 

ένα µπέκ υψηλής πίεσης, το οποίο έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό τον σκοπό. Οι γενικές αρχές 

της διαδικασίας είναι: 

1. Αφήνουµε την κενή συσκευασία να στραγγίσει στο ψεκαστικό δοχείο για µισό 

περίπου λεπτό. 

2. Καρφώνουµε το µπέκ ξεπλύµατος στο χαµηλότερο σηµείο της συσκευασίας. 

3. Αναποδογυρίζουµε το δοχείο συσκευασίας έτσι ώστε τα νερά ξεπλύµατος να 

αδειάζουν στο ψεκαστικό δοχείο. 

4. Ενεργοποιούµε το µπέκ ξεπλύµατος στον χρόνο που απαιτείται (είναι 

διαφορετικός από τον εκάστοτε κατασκευαστή), συνήθως για 30 περίπου 

δευτερόλεπτα, κουνώντας ελαφρά την συσκευασία για να ξεπλυθεί καλά. 

5. Το καπάκι της συσκευασίας ξεπλένεται χωριστά µε λίγο νερό και τα απόνερα 

ρίχνονται µέσα στο ψεκαστικό δοχείο. 

6. Τέλος επανατοποθετείται το καπάκι, και η συσκευασία καταστρέφεται µε 

τρύπηµα ή άλλως για διασφάλιση της µη επαναχρησιµοποίησής της και 

τοποθετείται στην αποθήκη για προώθηση στα σηµεία συλλογής. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ), και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τροφίµων 

και Γεωργίας (F.A.O) ύστερα από µελέτες που έχουν διενεργήσει και παρουσιάσει σε 

συνεργασία µεταξύ τους, κατέληξαν στο “International Code of Conduct on the Distribution 

and Use of Pesticides: Guidelines on Management Options for Empty Pesticide Containers”, 

τον Μάιο του 2008. Στον οδηγό αυτό περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα για την ποσότητα 

της δραστικής ουσίας που παραµένει στο γεωργικό φάρµακο, µετά από τα τρία στάδια του 

τριπλού ξεπλύµατος (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Ποσοστό δραστικής ουσίας φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων που 

παραµείνει εντός της συσκευασίας στα διάφορα στάδια της διαδικασίας του τριπλού 

ξεπλύµατος 

 Ποσότητα δραστικής ουσίας 

Αρχικά  100% 

Μετά το 1
ο
 ξέπλυµα   1,4% 

Μετά το 2
ο
 ξέπλυµα  0,021% 

Μετά το 3
ο
 ξέπλυµα  0,00035% 

3.5 ∆ιαχείριση των κενών συσκευασίας µετά το ξέπλυµα  

 Όσον αφορά στα υλικά τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή µε το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν και δεν ακολουθείται ειδική διαδικασία για την διαχείριση τους, απλώς τοποθετούνται 

στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης (µπλε κάδους). Ο κυριότερος όγκος αυτών των 

απορριµµάτων προέρχεται από τα καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

και αφορά κυρίως τις χάρτινες κούτες συσκευασίας των γεωργικών φαρµάκων. 

Σχετικά µε τα υλικά συσκευασίας που έχουν έρθει σε επαφή µε το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, µετά την διαδικασία του ξεπλύµατος των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων υπό πίεση, αναµένεται να περιέχουν υπόλειµµα λιγότερο από 0,1%. Οι αρµόδιες 

αρχές, όπως οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ), οφείλουν να 

παρέχουν ενηµέρωση στους εµπλεκοµένους για το που βρίσκονται κατάλληλοι κάδοι 

συλλογής και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της αναγκαιότητας τοποθέτησης νέων κάδων και τη συλλογή τους.  

Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απόβλητων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, ΕΕ 

L204/37/21.7.1998 όπως έχει τροποποιηθεί), όταν η συγκέντρωση της τοξικής ουσίας είναι 

λιγότερο από 0,1%, οι συσκευασίες χαρακτηρίζονται ως <<µη επικίνδυνες>>, όποτε η 

διαχείριση τους είναι πιο εύκολη και πιο ασφαλής. Οι συγκεκριµένες συσκευασίες δεν 

θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα, µπορούν να καταστραφούν µόνο µε τρύπηµα για να 

διασφαλιστεί η µη περαιτέρω χρήση τους και τοποθετούνται σε σηµεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Αυτά τα σηµεία συλλογής πρέπει να βρίσκονται κοντά 

στα σηµεία που παράγονται τα απόβλητα, δηλαδή στα σηµεία προετοιµασίας των 

ψεκαστικών διαλυµάτων (υδροληψίες) που είναι συγκεκριµένα ανά περιοχή. Σε αυτά τα 
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σηµεία πρέπει να αναρτάται πινακίδα, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες 

τριπλού ξεπλύµατος. Επίσης πρέπει να είναι γνωστά στις αρµόδιες εταιρείες συλλογής 

ανακύκλωσης, οι οποίες πρέπει επίσης να ενηµερώνονται για την εποχικότητα των 

καλλιεργειών και της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά περιοχή, ώστε να 

προσαρµόζεται ανάλογα η συχνότητα συλλογής των απόβλητων.  

3.6 ∆ιαχείριση συσκευασιών µε εναποµείναν σκεύασµα 

 Το πρώτο βήµα στην ορθή διαχείριση των συσκευασιών είναι ο παραγωγός να 

προµηθεύεται µόνο την ποσότητα του φυτοπροστατευτικού σκευάσµατος που είναι 

απαραίτητη για την εφαρµογή που θέλει να κάνει, και να µην προµηθεύεται επιπλέον 

ποσότητα για «εφεδρική» χρήση. ∆εύτερον, σε περίπτωση που έχει απόθεµα από 

προηγούµενη εφαρµογή να χρησιµοποιείται πρώτο και κατά την προµήθεια νέας ποσότητας 

να λαµβάνει υπόψη του το απόθεµα. Τρίτον, κατά την προετοιµασία του ψεκαστικού 

διαλύµατος πρέπει να χρησιµοποιεί την ελάχιστη δυνατόν δόση που µπορεί να εφαρµοστεί 

στην καλλιέργειά του. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται αφενός η άσκοπη δαπάνη χρηµάτων 

για την αγορά γεωργικών φαρµάκων που ίσως δεν χρησιµοποιηθούν ποτέ, και µε κίνδυνο να 

καταλήξουν στην αποθήκη του παραγωγού, να λήξουν και να υπάρχει επιπρόσθετη ανάγκη 

διαχείρισης του τοξικού αποβλήτου.  

Γενικότερα, οι συσκευασίες που περιέχουν κάποια ποσότητα φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος που περίσσεψε µετά την χρήση του, πρέπει να σφραγίζονται άµεσα µε το καπάκι 

τους και να τοποθετούνται στην αποθήκη σε ασφαλές µέρος, ακολουθώντας τις οδηγίες που 

αναγράφονται στην ετικέτα. ∆ιαφορετικά, σε περίπτωση που ο παραγωγός θέλει να τις 

αποσύρει πρέπει να τις διαθέσει σε αδειοδοτηµένες εταιρίες που διαθέτουν τον κατάλληλο 

εξοπλισµό για την αποτοξικοποίησή τους, όπως σε υψικαµίνους ή κατάλληλους κλίβανους 

αποτέφρωσης (>1100° C για 2 δευτερόλεπτα) για την ασφαλή καταστροφή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
οοοο
    ΠΠΠΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΚΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΚΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΚΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΚΕ-Ε-Ε-Ε-

ΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ    

 Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας σε συνεργασία µε ενδιαφεροµένους 

δήµους, τοπικά γεωπονικά καταστήµατα, ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έχει 

ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα το όποιο ονοµάζεται «Πρόγραµµα συλλογής πλαστικών 

κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» που ξεκίνησε το 2013, αρχικά στην 

Θεσσαλία (Κιλελέρ, Αγία Ελάσσονα, Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβος, Μουζάκι) και ύστερα 

επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως Βέροια, Νάουσα, Πέλλα, Ηράκλεια 

Σερρών, Νιγρίτα, Πρέβεζα, Φαρκαδόνα, Παλαµάς, Ζίτσα, Μέγαρα, Επίδαυρος και Ιωάννινα. 

Το πρόγραµµα έχει διαδοθεί σε συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών όπως η 

ΣΕΚΕ ΑΕ (Ξάνθη, Κοµοτηνή, Σέρρες), ο ΑΣ ΘΕΣΤΟ (Ν. Λάρισας), ο ΑΣ Ζαγοράς 

(Ζαγορά), η 7Grapes (Κιάτο), και η ΑγροΑνάπτυξη (Ελάτεια), αλλά και σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις όπως είναι η PUMMARO (Γαστούνη) και η ΑΒΕΚ Νοµικός (∆οµοκός, 

Φάρσαλα). 

Την επίβλεψη του προγράµµατος έχει µια ειδική οµάδα εργασίας που εκπροσωπείται 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ), τον Ελληνικό Οργανισµό 

Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και τον 

Ελληνικό Σύνδεσµο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), προκειµένου να αξιολογηθούν τα µέχρι 

σήµερα δεδοµένα και να προταθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε το πρόγραµµα να 

επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του προγράµµατος είναι να εξασφαλίζεται το τριπλό 

ξέπλυµα των φιαλών και να υπάρχει διαρκής έλεγχος κατά τη συλλογή, αλλά και την 

προώθηση στην ανακύκλωση µέσα από ένα ειδικό ρεύµα διαχείρισης.  

Τον πρωταρχικό ρολό στο πρόγραµµα έχουν οι ∆ήµοι που καλούνται να 

ενηµερώνουν τους χρήστες για την διαδικασία του τριπλού ξεπλύµατος και για τους 

κατάλληλους χώρους όπου µπορούν να τοποθετούν τις κενές συσκευασίες των γεωργικών 

φαρµάκων σε σακουλές. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση σχετικά µε τις ηµέρες 

και ώρες που γίνεται η αποκοµιδή των συσκευασιών αυτών, και για την µεταφορά τους στις 

αρµόδιες εταιρίες αξιοποίησης υλικών.  
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∆ευτερεύοντα ρολό έχουν τα σωµατεία γεωπόνων, οι διαφορές Ανώνυµες Εταιρίες 

που εντάσσονται στο Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, και ο Ελληνικός 

Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας.  

Οι παραγωγοί από την µεριά τους διαχειρίζονται τις κενές συσκευασίες των 

γεωργικών φαρµάκων, κυρίως µε την διαδικασία του τριπλού ξεπλύµατος, για να µπορούν εκ 

των υστέρων να σταλούν δείγµατα για ανάλυση σε εργαστήρια Χηµικού Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρµάκων. Οι ξεπλυµένες συσκευασίες παραδίδονται σε αρµόδιους γεωπόνους ώστε να 

γίνει οπτικός έλεγχος και εν συνεχεία συλλέγονται σε µεγάλες ειδικές πλαστικές σακουλές 

για τη µεταφορά τους στις εταιρίες διαχείρισης πλαστικών, οι οποίες δεµατοποιούν τα 

πλαστικά και τα διανέµουν σε βιοµηχανίες παράγωγης προϊόντων από ανακυκλωµένη πρώτη 

ύλη.  

∆υστυχώς, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραµµα δεν είχε τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα λόγω της απροθυµίας των χρηστών για τριπλό ξέπλυµα και συλλογή των 

κενών συσκευασιών. Το αίτιο είναι πιθανότατα το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των αγροτών, 

η ελλιπής ενηµέρωση και εκπαίδευση των αγροτών και όσων χειρίζονται φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, η αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρµάκων, αλλά και η πολιτεία που δεν λαµβάνει 

αποφασιστικά µέτρα και δεν δίνει παρά παροδικές λύσεις σε τέτοια µείζονα πρόβληµα. Ένα 

επιπλέον πρόβληµα που διαπιστώθηκε είναι ότι η συλλογή των κενών συσκευασιών δεν 

µπορεί να γίνεται στα καταστήµατα πώλησής τους, γιατί υπάρχει µεγάλο πρόβληµα έλλειψης 

χώρου ενώ υπάρχει και η απαγορευτική απόσταση από τα σηµεία χρήσης των 

φυτοφάρµακων. Επιπλέον, οι ιδιώτες δεν αποκοµίζουν κανένα όφελος από την επιπλέον 

υπηρεσία που καλούνται να παρέχουν. για να προωθήσει την δράση, και επιπλέον.  

Ένα πολύ σοβαρό θέµα που παρατηρείται σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση 

στην Ελλάδα είναι ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν τηρούνται, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αδυναµία και την αδιαφορία του 

κράτους για λήψη αυστηρών µέτρων, αλλά και στους ίδιους τους παραγωγούς που επιµένουν 

να µην συµµορφώνονται.  

Ένα τέτοιο θέµα προκύπτει από το γεγονός ότι αρκετοί παραγωγοί προµηθεύονται 

µεγαλύτερες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων από αυτές που τους είναι 

απαραίτητες ώστε να «πετύχουν» καλύτερες τιµές και να έχουν «απόθεµα ασφαλείας», µε 

αποτέλεσµα τα επιπλέον σκευάσµατα να στοιβάζονται αχρησιµοποίητα, στη συνέχεια πολλές 
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φορές ξεχνιούνται στις αποθήκες και παρέρχονται οι ηµεροµηνίες λήξης τους, αυξάνοντας 

σηµαντικά τη δυσκολία διαχείρισής τους.  

Υψίστης σηµασίας είναι το ότι οι παραγωγοί υποφέρουν από ελλιπή και αρκετές 

φορές κακή ενηµέρωση σχετικά µε τις ορθές πρακτικές, έχοντας ταυτόχρονα άγνοια των 

αρνητικών επιπτώσεων των σκευασµάτων αυτών τόσο για τον ίδιο τους το εαυτό όσο και για 

το περιβάλλον, αλλά επίσης αγνοώντας και τις οικονοµικές επιπτώσεις της κατάχρησης 

φυτοπροστατευτικών. Επιπλέον βέβαια, ούτε οι ίδιοι φαίνεται να ενδιαφέρονται να 

ενηµερωθούν για ένα τόσο φλέγον ζήτηµα, ενώ επιδιώκουν κυρίως την ενηµέρωση σχετικά 

µε επιδοτήσεις.  

Καθοριστικός παράγοντας που οι παραγωγοί δεν συµµορφώνονται µε τις οδηγίες 

είναι ότι το πρόγραµµα δεν έχει γίνει ακόµη υποχρεωτικό για όλους, δεν υπάρχει 

οργανωµένο σύστηµα καταγραφής των προµηθειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων του 

κάθε παραγωγού, και δεν υπάρχει ενεργό σύστηµα κυρώσεων. Ένα οργανωµένο σύστηµα θα 

µπορούσε να καταγράφει πόσα σκευάσµατα προµηθεύτηκε ο παράγωγος, αν οι ποσότητες 

ανά καλλιεργητική περίοδο συµφωνούν µε τις εκτάσεις που καλλιεργεί και τη χρήση τους 

και να ελέγχεται εκ των υστέρων αν οι επιστροφές που έκανε είναι αντίστοιχες. Σε 

περίπτωση µη συµφωνίας θα πρέπει να επιβάλλονται υψηλά πρόστιµα.  

Λύση πρέπει να βρεθεί και στο ζήτηµα των κενών συσκευασιών. Μια πιθανόν καλή 

πρακτική θα ήταν η επιστροφή των συσκευασιών στα καταστήµατα από τα οποία έγινε η 

προµήθεια, ενώ ταυτόχρονα ο παραγωγός θα λαµβάνει ένα µικρό χρηµατικό ποσό (πχ το 

κόστος της συσκευασίας) ως µικρή έκπτωση στην επόµενη αγορά του. Ταυτόχρονα δε, τα 

καταστήµατα θα έχουν αντίστοιχες επιστροφές ποσών από τους παρασκευαστές οίκους ή 

τους εισαγωγείς. Ένας άλλος τρόπος θα µπορούσε να είναι η καταβολή ποσού εγγύησης από 

τον επαγγελµατία χρήστη κατά την αγορά των φυτοφαρµάκων, η οποία θα επιστρέφεται  µε 

την επιστροφή της κενής, καλά τριπλοξεπλυµένης συσκευασίας. Με αυτούς τους δυο 

τρόπους θα µπορούσε να επιτευχθεί µείωση των διακινούµενων άδειων περιεκτών στο 

περιβάλλον, και περιορισµός της αγοράς παράνοµων προϊόντων, αφού οι συσκευασίες που 

θα επιστρέφονται πρέπει να είναι ιδίες µε αυτές που αγοράστηκαν, και όχι διαφορετικές. 

Επίσης, στην περίπτωση που οι παραγωγοί δεν επιστρέψουν τις άδειες ξεπλυµένες 

συσκευασίες, τα χρήµατα θα αποδίδονται στα «Πράσινα Σηµεία» για περιβαλλοντική 
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αξιοποίηση τους και θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους χρήστες 

δεν συµµορφώνονται µε την διαδικασία της ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να οργανωθούν προγράµµατα επιµόρφωσης των 

παραγωγών από υπεύθυνους επιστήµονες ενώ οι πωλητές γεωργικών φαρµάκων πρέπει να 

επιµένουν στην ενηµέρωση των παραγωγών σχετικά µε τους πιθανούς κίνδυνους από τη µη 

ορθή χρήση και την κακή αποθήκευση των φυτοφαρµάκων.  

Από την άλλη η τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατεί να ορίσει σηµεία συλλογής των κενών 

συσκευασιών, κυρίως λόγω του ότι δεν διαθέτει τις απαιτούµενες πιστώσεις. Ας µην 

παραβλέπεται το γεγονός ότι η διαχείριση των κενών συσκευασιών είναι µια διαδικασία που 

απαιτεί σηµαντικό ανθρώπινο δυναµικό αποτελούµενο από οδηγούς κατάλληλων 

απορριµµατοφόρων, εργάτες καθαριότητας για τη συγκοµιδή των συγκεκριµένων 

απορριµµάτων και υπευθύνους ελεγκτές/γεωπόνους που θα διενεργούν τους µακροσκοπικούς 

ελέγχους και θα κάνουν την καταγραφή των συσκευασιών και των παραγωγών που 

συµµετέχουν.  

Επιπρόσθετα, σε αποµακρυσµένες περιοχές, το κόστος για την διαχείριση των κενών 

συσκευασιών µπορεί να είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί και το ότι σε κάποιες 

από αυτές δεν θα υπάρχει ειδικός φορέας καταστροφής φυτοφάρµακων ή κέντρο συλλογής 

των κενών συσκευασίας, άρα τα υλικά θα πρέπει είτε να µεταφερθούν εκ νέου είτε να 

επωµιστεί το κόστος ο παραγωγός.  

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες προτάσεις που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν, µε 

σκοπό το πρόγραµµα διαχείρισης γεωργικών φαρµάκων να αποκτήσει µια ουσιώδη µορφή. 

• Έγκαιρη και άµεση ενηµέρωση (µε όλες τις µορφές ) από τις αρµόδιες αρχές, προς τους 

αγρότες σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης των κενών συσκευασιών των γεωργικών 

φαρµάκων. 

• ∆ηµιουργία βίντεο επίδειξης που παρουσιάζει τη διαδικασία που θα ακολουθείται στα 

σηµεία υδροληψίας µε αναλυτικά όλα τα στάδια του ξεπλύµατος. 

• Τηλεοπτικά spot προώθησης της δράσης. 

• Υποχρεωτική συµµέτοχη στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης όλων των 

εµπλεκοµένων (παραγώγων, εισαγωγέων κτλ).  
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• Μέριµνα για τη δηµιουργία ανάγλυφου µοναδικού κωδικού συσκευασίας για εντοπισµό 

υπευθύνου σε περίπτωση ανεξέλεγκτη απόρριψης.  

• Οργάνωση δικτύου επικοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση των φυτοφαρµάκων µε 

σκοπό να αναδεικνύονται οι επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των γεωργικών 

φαρµάκων. 

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής παιδείας µε προτεραιότητα τη διαχείριση απόβλητων, 

µείωση παραγωγής απορριµµάτων, επαναχρησιµοποίηση υλικών, ανακύκλωση υψηλής 

ποιότητας, χρήση ανακυκλωµένων απόβλητων κ.α. 

• Αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου για αυτήν την κατηγορία απόβλητων. 

• Οργάνωση Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης για συσκευασίες που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες όπως οι συσκευασίες των φυτοφαρµάκων µε φορέα υλοποίησης τον 

Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 

• Κατασκευή συσκευασιών φυτοφαρµάκων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

(HDPE). 

• Παροχή κίνητρων συµµετοχής στη διαδικασία. 

• ∆ιακριτά σηµεία συλλογής έναντι των λοιπών απόβλητων συσκευασίας, σε κατάλληλες 

θέσεις. 

• Σε περίπτωση ανακύκλωσης, οι επιτρεπόµενες χρήσεις του ανακυκλωµένου υλικού 

συσκευασίας να είναι τέτοιες, ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. 

• Απόδοση ευθυνών και κυρώσεις στους παραγωγούς που δεν τηρούν τα αναγραφόµενα 

στην ετικέτα των σκευασµάτων.  

• Εφαρµογή του συστήµατος της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ως χειρισµός των 

κενών συσκευασιών (οι κενές συσκευασίες επιστρέφονται στις εταιρίες που τις παράγουν 

και τις διανέµουν, µέσω οργανωµένου δικτύου). Αναφέρεται ότι στη Βραζιλία, µέσω 

αυτού του εγχειρήµατος, ανακυκλώθηκε το 95% των συσκευασιών που συλλέχτηκαν.  

• Συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των κενών συσκευασιών των 

γεωργικών φαρµάκων µέσω της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι τοπικοί 
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συνεταιρισµοί, σε κοινές δράσεις µε τους δήµους µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά 

στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των αγροτών. 

• ∆ιαµόρφωση των σηµείων υδροληψίας σε Σηµεία Ανακύκλωσης µε όσο το δυνατόν 

καλύτερες προδιαγραφές, όπως έχει γίνει και µε τις Γωνίες Ανακύκλωσης ως Μικρά 

Πράσινα Σηµεία. Οι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν ειδικό δάπεδο µε κλίση από 

οπλισµένο σκυρόδερµα, φρεάτιο συλλογής υγρών απόβλητων που θα οδηγούνται σε 

υπόγεια υδατοστεγή δεξαµενή, υπέργειο κλωβό για τη συλλογή των κενών συσκευασίας 

µετά το τριπλό ξέπλυµα και σηµείο µε πόσιµο νερό, κάδο απορριµµάτων και περίφραξη. 

Τα Σηµεία Ανακύκλωσης να είναι κοντά σε αγροτικούς δρόµους, µακριά από οικισµούς, 

επιφανειακά ύδατα και ποτίστρες ζωών. Την ευθύνη συντήρησης του χώρου, και του 

συντονισµού της διαδικασίας θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία µε τους 

τοπικούς Γεωργικούς Συνεταιρισµούς. Σε περίπτωση που η µεταφορά των κενών 

συσκευασιών δεν είναι εφικτή από τους δήµους, η µεταφορά να γίνεται από οργανωµένο 

δίκτυο ορθολογικής διαχείρισης, κατάλληλα αδειοδοτηµένο.  

Με όλους αυτούς τους τρόπους, η ευθύνη της διαχείρισης των κενών συσκευασιών 

µεταφέρεται στους κύριους εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους δηλαδή στον παράγωγο και 

τον διανοµέα του προϊόντος, όπως προτάσσει η Βιώσιµη Ανάπτυξη.  
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https://koutsomili.wordpress.com/2018/07/11/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE

%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
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%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CE%B3/ 

https://www.xronos.gr/reportaz/kleinoyn-ta-matia-stin-anexelegkti-rypansi-apo-kenes-

syskeyasies-fytofarmakon#quick-view-4 

 


