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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ή αλλιώς τα φυτοφάρμακα, είναι προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τις γεωργικές καλλιέργειες, να διατηρούν την 

υγεία των φυτών και να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποσότητας και ποιότητας 

τροφίμων. Τα πρώτα χημικώς συντιθέμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του ‘30 και την επόμενη δεκαετία ξεκινά η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας του κλάδου. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 

καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τις νομοθεσίες περί προστασίας των προϊόντων λόγω πατέντας και περί της έγκρισης, 

διάθεσης και χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνεισφέρουν σημαντικά στην ανθρώπινη ευημερία, 

λόγω της αύξησης της ποσότητας των παραγόμενων φυτικών τροφίμων, μέσω της 

μείωσης των απωλειών της γεωργικής παραγωγής. Όμως τα οφέλη αυτών των 

προϊόντων δεν είναι ευρέως γνωστά, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης τους από τη 

δεκαετία του ‘60 και μετά, η οποία είχε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

ανεπιθύμητες παρενέργειες σε ζώα και στον άνθρωπο. Έτσι, τα περισσότερα κράτη 

θέσπισαν νομοθεσίες που αφορούσαν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με σκοπό να 

προστατέψουν το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Το 1991 η Ε.Ε., τότε 

ΕΟΚ, δημοσίευσε την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, η οποία εφαρμόστηκε από το 1993-2011 

και αφορούσε στη διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

των κρατών μελών της. Η συγκεκριμένη οδηγία έφερε σημαντικές αλλαγές στην 

Ευρωπαϊκή αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει 

σκοπό να ερευνήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της Οδηγίας 91/414 στην αγορά και 

στη βιομηχανία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ε.Ε. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη οδηγία οδήγησε σε 

σημαντική μείωση του αριθμού των διαθέσιμων στην αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των αδειοδοτημένων προϊόντων σε 

μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων και ως εκ τούτου τη μείωση του ανταγωνισμού στη 

συγκεκριμένη αγορά. Επίσης, από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας 

εργασίας, συμπεραίνεται πως αυξήθηκε η τιμή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που επιτρέπονται να διατίθενται σήμερα στην αγορά, σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν. 

Τέλος, αποδεικνύεται πως η συγκεκριμένη οδηγία επηρέασε αρνητικά την παραγωγική 

δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κυρίως 

μετά το 2009. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία είναι ευρέως γνωστά με τον όρο 

φυτοφάρμακα, είναι προϊόντα που η χρήση τους αποτελεί άρρηκτο τμήμα της 

γεωργικής παραγωγής φυτικών τροφίμων. Ο σκοπός της χρήση τους είναι η προστασία 

των γεωργικών καλλιεργειών από τους διάφορους βιολογικούς εχθρούς (έντομα, 

ζιζάνια) και ασθένειες των φυτών, με τελικό στόχο να μειωθούν κατ’ ελάχιστο οι 

απώλειες της παραγωγής των καλλιεργειών εξαιτίας αυτών των παραγόντων. Τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι κατά κύριο λόγο χημικά προϊόντα και συγκεκριμένα 

μίγματα χημικών ουσιών. Η πιο σημαντική χημική ουσία που περιέχουν είναι η 

δραστική τους ουσία, η οποία είναι υπεύθυνη και δίνει στο προϊόν την ιδιότητα να 

αντιμετωπίζει και να καταπολεμάει κάποιον συγκεκριμένο οργανισμό στόχο, δηλαδή 

κάποιο συγκεκριμένο φυτικό εχθρό ή ασθένεια. Το βασικό μειονέκτημα κάποιων 

δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι πως μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά και άλλους οργανισμούς μη-στόχους, να βλάψουν το περιβάλλον και την 

υγεία των ανθρώπων. Συνεπώς, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν ενεργό ρόλο και 

συμμετοχή σε δύο βασικά προβλήματα της παγκόσμιας κοινότητας. Από τη μία πλευρά 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συμβάλλουν στη ρύπανση και υποβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος, ενώ από την άλλη συνεισφέρουν στην επίλυση του 

επισιτισμού ενός συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού της γης. 

Σχετικά με το πρόβλημα της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, είναι 

ευρέως γνωστό τόσο από την εκτενή επιστημονική βιβλιογραφία όσο και από την κοινή 

αρθρογραφία σε μέσα ενημέρωσης πως τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

κατατάσσονται στη λίστα μεταξύ των πιο επιβλαβών ρυπαντών του πλανήτη. Το 

συγκεκριμένο γεγονός οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανεξέλεγκτη χρήση των 

πρώτων χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην γεωργική παραγωγή από την 

δεκαετία του 1930 και μετά. Τα συγκεκριμένα προϊόντα εκτός από το γεγονός πως 

χρησιμοποιούνταν χωρίς έλεγχο, χαρακτηρίζονταν επίσης από την υψηλή τους 

τοξικότητα και την περιορισμένη τους επιλεκτικότητα σε οργανισμούς στόχους. Οι 

συνέπειες από την ανεξέλεγκτη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, των υδάτων και της ανθρώπινης 

υγείας σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν η αιτία που οδήγησε στην αντίληψη ενός 

τμήματος της κοινής γνώμης πως η χρήση όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

θα πρέπει να καταργηθεί και να απαγορευθεί. Όμως, η αντίληψη αυτή είναι αυθαίρετη 
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αφού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιβλαβείς συνέπειες και καθόλου τα οφέλη από τη 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Παράλληλα είναι αποδεδειγμένο, αν και λιγότερο γνωστό, πως τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είχαν και θα έχουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση του 

προβλήματος σχετικά με τον επισιτισμό του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου 

πληθυσμού της γης. Τα φυτοπροστατευτικά έχουν συνεισφέρει σημαντικά κατά το 

παρελθόν στην ανθρώπινη ευημερία λόγω της αύξησης της γεωργικής παραγωγής 

φυτικών τροφίμων, μειώνοντας τις απώλειες των καλλιεργειών. Όμως ο παγκόσμιος 

πληθυσμός της γης, που σήμερα ξεπερνάει τα 6 δισ. ανθρώπους, εκτιμάται πως το 2050 

θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα 9 δισ. Για να τραφεί αποτελεσματικά ο αυξανόμενος 

πληθυσμός της γης θα πρέπει τις επόμενες δεκαετίες να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή 

τροφίμων. Έχοντας υπόψη πως τόσο η αύξηση της έκτασης της καλλιεργήσιμης 

γεωργικής γης όσο και η αύξηση της άρδευσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

αποτελούν μη εφικτές λύσεις με τα σημερινά δεδομένα, ο ρόλος της χρήσης πιο 

παραγωγικών ποικιλιών των καλλιεργήσιμων φυτών, της χρήσης λιπασμάτων και της 

χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα είναι πολύ σημαντικός για το παρόν και το 

μέλλον της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής. 

Συνεπώς, είναι φανερό πως ο ρόλος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα 

τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά σημαντικός στην εξισορρόπηση δύο βασικών 

προβλημάτων της παγκόσμιας κοινότητας, της υποβάθμισης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και της κάλυψης των διατροφικών αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου 

πληθυσμού της γης. Για να γίνει αποδεκτή και να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, 

θεσπίστηκαν νομοθεσίες από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι οποίες αφορούν 

στη διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Οι 

νομοθεσίες είχαν βασικό σκοπό να προστατέψουν την υγεία των αγροτών, των 

καταναλωτών και την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσω του ελέγχου της ποιότητας 

και της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως 

μετά τη δεκαετία του 1990 τα ανεπτυγμένα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ε.Ε., οι 

Η.Π.Α. και ο Καναδάς, θέσπισαν ακόμη πιο αυστηρές νομοθεσίες και απαιτήσεις για τη 

διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην επικράτειά τους. Αυτές 

οι αυστηρότερες νομοθεσίες έχουν ως κύριο σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη προστασία 

των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Έτσι, είναι πλέον γεγονός πως τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα συγκαταλέγονται μεταξύ των προϊόντων που ελέγχονται 
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πολύ αυστηρά από νομοθεσίες, των οποίων οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις 

θεωρούνται πολύπλοκες. Οι συγκεκριμένες νομοθεσίες εκτός από τα διάφορα οφέλη 

που προσέφεραν στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δημιούργησαν παράλληλα πολλές 

αλλαγές, προβλήματα και δυσκολίες στην αγορά αλλά και στη βιομηχανία των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Η παρούσα εργασία στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζει εκτενώς τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, περιγράφει και αναλύει τα χαρακτηριστικά της 

παγκόσμιας και ελληνικής αγοράς, καθώς επίσης εξετάζει τα οφέλη και τα κόστη που 

προκύπτουν από τη χρήση τους. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό 

νομικό πλαίσιο για την αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αναλύονται οι 

επιπτώσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. στην αγορά των παλιών προϊόντων όσο και στην 

προώθηση της καινοτομίας. Στο κεφάλαιο III παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 

ακολούθησε η παρούσα μελέτη, ενώ στο κεφάλαιο IV διερευνάται η βασική υπόθεση 

με βάση την ανάλυση των δεδομένων. Το κεφάλαιο V παρουσιάζει τα συμπεράσματα 

της μελέτης και κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Η βασική υπόθεση και ο στόχος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία επηρέασε την αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα 

τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Ε.Ε. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι οικονομικές 

επιπτώσεις από την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τόσο στην αγορά όσο και στη 

βιομηχανία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ελλάδας αλλά και της Ε.Ε. 

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οδηγία 91/414 οδήγησε σε σημαντική 

μείωση του αριθμού των διαθέσιμων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με 

αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των αδειοδοτημένων προϊόντων σε μικρότερο αριθμό 

επιχειρήσεων και ως εκ τούτου τη μείωση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά. 

Επίσης, από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας, συμπεραίνεται πως η 

πραγματική αξία της αγορά τους και περισσότερο η ποσότητα των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσιάζουν τάσεις μείωσης τα τελευταία χρόνια σε 

Ελλάδα και Ε.Ε. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, η μελέτη καταλήγει 

πως η εφαρμογή της οδηγίας 91/414 οδήγησε τελικά σε αύξηση της τιμής των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται να διατίθενται σήμερα στην αγορά 

της Ε.Ε., σε σύγκριση με την τιμή διάθεσής τους 10 χρόνια πριν. Τέλος, αποδεικνύεται 

πως η συγκεκριμένη οδηγία συρρίκνωσε σημαντικά την παραγωγική δραστηριότητα 

των Ελληνικών επιχειρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κυρίως μετά το 2009. 
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ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΙΙ.1. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

II.1.1. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 721/1977, «περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και 

ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», γεωργικό 

φάρμακο (pesticide) ορίζονταν κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών, συμπεριλαμβανομένων και 

επεξεργασμένων ή μη φυτικών προϊόντων, δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 

καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών των φυτών ή να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα των εν λόγω ουσιών. Στα γεωργικά φάρμακα επίσης ανήκουν: οι 

ρυθμιστές αύξησης των φυτών, ελκυστικές ουσίες εντόμων, πτηνών και άλλων ζώων, 

φερομόνες, αποφυλλωτικά και αποξηραντικά φυτών, μικροβιακά σκευάσματα ή και 

προϊόντα μεταβολισμού τους, που χρησιμοποιούνται εναντίον των εχθρών και 

ασθενειών των φυτών, χημειοστειρωτικά εντόμων, απολυμαντικά και άλλα. Με βάση 

τον παραπάνω ορισμό τα γεωργικά φάρμακα ή φυτοφάρμακα διακρίνονταν στις εξής 

βασικές ομάδες: εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, 

βακτηριοκτόνα, νηματοδωκτόνα, τρωκτικοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών κ.τ.λ. 

(Νόμος 712/1977; Μουρκίδου (1991)). Σήμερα, ο όρος φυτοπροστατευτικό προϊόν ή 

φυτοπροστατευτική ουσία (plant protection product) έχει πλέον αντικαταστήσει τον όρο 

γεωργικό φάρμακο ή φυτοφάρμακo (Μενκίσογλου (1998); European Commission 

(2009)). 

Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 

με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και σύμφωνα με το 

Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 115 του 1997, περί έγκρισης, διάθεσης στην 

αγορά και ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το οποίο θεσπίστηκε σε 

συμμόρφωση της παραπάνω οδηγίας, ορίζεται πως φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι 

οι δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα, τα οποία περιέχουν μία ή περισσότερες 

δραστικές ουσίες, προσφέρονται με τη μορφή με την οποία παραδίδονται στον χρήστη 

και προορίζονται: α) να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους 

επιβλαβείς οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη δράση τους, β) να επηρεάζουν τις 

βιολογικές διεργασίες των φυτών, (π.χ. ρυθμιστές ανάπτυξης), γ) να διατηρούν τα 
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φυτικά προϊόντα και δ) να καταστρέφουν τα ανεπιθύμητα φυτά ή να καταστρέφουν 

μέρη των φυτών, να επιβραδύνουν ή να παρεμποδίζουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη των 

φυτών. 

Συνεπώς, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία είναι γνωστά ακόμη και 

σήμερα ως γεωργικά φάρμακα ή φυτοφάρμακα, είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

με σκοπό να προστατεύουν τις γεωργικές καλλιέργειες, να διατηρούν την υγεία των 

φυτών και να εξασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας φυτικών 

τροφίμων. Είναι προϊόντα ισοδύναμα με τα ανθρώπινα φάρμακα, αλλά για χρήση σε 

φυτά, τα οποία προστατεύουν από εχθρούς και ασθένειες. Χρησιμοποιούνται κατά 

κύριο λόγο στη γεωργία και στην κηπουρική και εφαρμόζονται συνήθως με ψεκασμούς 

στο φύλλωμα των καλλιεργούμενων φυτών ή στο καλλιεργούμενο έδαφος ή στους 

σπόρους των φυτών που πρόκειται να φυτευτούν. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

διαχωρίζονται σήμερα σε 4 βασικές κατηγορίες: 

1) Τα Εντομοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των 

εντόμων-εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών. 

2) Τα Μυκητοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των 

μυκητολογικών ασθενειών των φυτών και την καταπολέμηση 

φυτοπαθογόνων μυκήτων. 

3) Τα Ζιζανιοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση και τον 

έλεγχο των ζιζανίων. Τα ζιζάνια είναι αυτοφυή φυτά που ανταγωνίζονται τα 

καλλιεργούμενα φυτά σε νερό, θρεπτικά στοιχεία, έδαφος-χώρο και φως. 

4) Όλα τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως τους ρυθμιστές 

ανάπτυξης, που επιβραδύνουν ή παρεμποδίζουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη 

των καλλιεργούμενων φυτών, καθώς και τα απολυμαντικά εδάφους 

(Ελευθεροχωρινός (1996); Harris (2002); Carvahlo (2006); European 

Commission (2009); European Crop Protection Association (2012)). 

 

II.1.2. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Πριν από 10.000 χρόνια, ο άνθρωπος, παράλληλα με τις υπόλοιπες 

δραστηριότητές του, όπως το κυνήγι ζώων και τη συγκομιδή εδώδιμων φυτικών 

καρπών, ξεκίνησε να φυτεύει φυτικούς σπόρους για να προσπαθήσει να τους 
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καλλιεργήσει. Για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή φυτευόταν σιτάρι, στην Ασία ρύζι 

και στο Μεξικό καλαμπόκι (Kastener (2012)). Η Μουρκίδου (1991) αναφέρει πως 

αρχαιολογικά απολιθώματα δείχνουν πως οι παράγοντες που προκαλούν ασθένειες στα 

φυτά υπήρχαν και δρούσαν πριν την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη, ενώ αργότερα 

αναφέρονται καταστροφές στις καλλιέργειες που αποδίδονταν αρχικά στην οργή του 

Θεού ή στη δράση μαγείας και κακών πνευμάτων. Όταν πλέον ο άνθρωπος κατάφερε 

να καλλιεργήσει τα φυτά, οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες ήταν τεράστιες. 

Έτσι, σε μία έκταση 1 εκταρίου (10 στρεμμάτων) αντί να υπάρχουν και να 

αναπτύσσονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες διαφορετικά είδη φυτών, πλέον 

αναπτύσσονταν μόνο ένα φυτικό είδος. Αυτή η μονοκαλλιέργεια αποτέλεσε και 

αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για έντομα, μύκητες, βακτήρια, νηματώδεις και άλλους 

οργανισμούς που παρασιτούν και τρέφονται από τα φυτά (Kastener (2012)). Έως και 

σήμερα είναι καταγεγραμμένα περίπου 1εκ. είδη εχθρών (έντομα και ζιζάνια) των 

καλλιεργούμενων φυτών, καθώς και πάνω από 1.500 ασθένειές τους (Ware and 

Whitacre (2004)). 

Όσο ο ανθρώπινος πληθυσμός της γης αυξάνονταν, τόσο είχε μεγαλύτερη 

εξάρτηση από την παραγωγή των γεωργικών καλλιεργειών και επηρεαζόταν άμεσα και 

σε έντονο βαθμό από καταστροφές των καλλιεργειών που προκαλούνταν από εχθρούς 

και ασθένειες. Έτσι, ο άνθρωπος άρχισε να προσπαθεί να προστατέψει τις καλλιέργειές 

του χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα διέθετε κάθε εποχή. Γύρω στο 1.200π.Χ. 

αναφέρονται πληροφορίες πως Κινέζοι αγρότες χρησιμοποιούσαν στάχτη και ασβέστη 

για να προστατέψουν τα αποθηκευμένα φυτικά προϊόντα κατά τη χειμερινή περίοδο 

από διάφορα παράσιτα, ενώ αργότερα αναφέρεται πως ψέκαζαν τις καλλιέργειές τους 

με φυτικά εκχυλίσματα, όπως το πύρεθρο, για να αντιμετωπίσουν τα έντομα. Από τον 

Όμηρο το 1.000π.Χ. αναφέρεται πως το θείο χρησιμοποιούνταν ως καπνογόνο 

κλειστών χώρων. Επίσης, ο Πλινέος το 79μ.Χ. αναφέρει πως οι Ρωμαίοι 

χρησιμοποιούσαν το αρσενικό για την καταπολέμηση εντόμων. Αργότερα, στην 

Ευρώπη κατά τον 16
ο
 και 17

ο
 αιώνα, ήταν πλέον διαθέσιμες νέες ουσίες για την 

προστασία των καλλιεργειών. Η νικοτίνη (εκχύλισμα καπνού) και η ροτενόνη 

(εκχύλισμα από τις ρίζες του φυτού Derris) χρησιμοποιούνταν εναντίον επιβλαβών 

εντόμων, ενώ το θείο ή θειάφι ως μυκητοκτόνο. Την περίοδο 1845-1849 η «πείνα των 

Ιρλανδών» είναι ένα κλασσικό παράδειγμα που δείχνει τη σοβαρότητα των 

καταστροφών των γεωργικών καλλιεργειών από μυκητολογικές ασθένειες. Εκείνη την 

περίοδο, ολόκληρη η παραγωγή πατάτας καταστράφηκε από την προσβολή του μύκητα 
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Phytophthora infestans (περονόσπορος πατάτας) και αυτό το γεγονός είχε σαν συνέπεια 

πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από 1,5 εκατ. να 

μεταναστεύσουν από την Ευρώπη στις Η.Π.Α. Αργότερα, το 1882 στο Bordeaux της 

Γαλλίας ο Millardet ανακάλυψε τη δράση του Βορδιγάλειου πολτού – Bordeaux 

Mixture (μίγμα θειϊκού χαλκού με ασβέστη), για την καταπολέμηση φυτοπαθογόνων 

μυκήτων (Μουρκίδου (1991); Ζιώγας και Μαρκόγλου (2007); (Kastener (2012)). 

Κάποια από τα παραπάνω αναφερθέντα μέσα προστασίας των καλλιεργειών, όπως το 

θείο και ο Βορδιγάλειος πολτός (χαλκός), τα οποία ονομάζονται και 

«φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρώτης γενιάς», χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα 

ως μυκητοκτόνα, επειδή έχουν αποδεκτή αποτελεσματικότητα και χαμηλή τοξικότητα 

(Walker et al. (2003)). 

Ο φόβος και η απειλή της πείνας οδήγησαν στην ανακάλυψη χημικών, 

βιομηχανικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ ο ρυθμός ανακάλυψης 

επιταχύνθηκε από την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων. Η δεκαετία του 1930 θεωρείται το 

ορόσημο και η αυγή της νέας εποχής των σύγχρονων συνθετικών χημικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 

χημικές ουσίες, ανακαλύφθηκαν μετά το 1930 και χαρακτηρίζονται ως 

«φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεύτερης γενιάς». Από τις πρώτες χημικές ομάδες που 

ανακαλύφθηκαν την δεκαετία του 1930 ήταν τα διθειοκαρβαμιδικά μυκητοκτόνα. Το 

1939 ο Paul Muller στην Ελβετική εταιρεία GEIGY ανακαλύπτει το DDT, το οποίο 

κυκλοφορεί στο εμπόριο το 1942 και καθίσταται το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

εντομοκτόνο της εποχής. Το DDT χρησιμοποιήθηκε για την καταστολή επιδημιών 

τύφου, πανούκλας και ελονοσίας και χαρακτηρίστηκε από τον τότε πρωθυπουργό της 

Αγγλίας ως το «ελιξίριο της ζωής» (Μουρκίδου (2000)). Αργότερα, στη Γερμανία και 

στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου η έρευνα για εξεύρεση 

νευροτοξικών χημικών όπλων, είχε σαν συνέπεια την ανακάλυψη μίας άλλης ομάδας 

εντομοκτόνων, τα οργανοφοσφωρικά εντομοκτόνα, όπως το parathion και το malathion. 

Το 1947 ανακαλύφθηκαν τα καρβαμιδικά εντομοκόνα με το πιο γνωστό μέλος αυτής 

της χημικής ομάδας το carbaryl (Μουρκίδου (1991); Walker et al. (2003); Kastener 

(2012)). Από το 1950 και μετά έγινε ταχεία πρόοδος στην ανακάλυψη και κυκλοφορία 

νέων χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (όπως τα αποφυλλωτικά ζιζανιοκτόνα: 

2,4 D και 2,4,5 Τ) και έτσι η δεκαετία του 1960 θεωρείται η «χρυσή εποχή» της 

καινοτομίας αυτών των προϊόντων, αφού κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας 

ανακαλύφθηκαν οι περισσότερες νέες χημικές ουσίες και τα περισσότερα 
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα που τις περιέχουν (Achiladellis et al. (1987); Hartnell 

(1996)). 

Σήμερα, η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχει αυξηθεί 50 φορές σε 

σύγκριση με το 1950 και έχουν εφευρεθεί πάνω από 1.000 χημικές ουσίες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται μεμονωμένες ή σε συνδυασμό μεταξύ τους σε χιλιάδες 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο (Miller (2002)). 

 

II.1.3. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σήμερα διατίθενται στην αγορά σαν προϊόντα 

έτοιμα προς χρήση, τα οποία συνήθως πρέπει να διαλυθούν - αραιωθούν με νερό σε 

ειδικά ψεκαστικά βυτία πριν την τελική εφαρμογή-ψεκασμό τους στις καλλιέργειες 

(Kastener (2012)). Είναι μίγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή 

περισσότερες ουσίες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία είναι η δραστική ουσία και για 

αυτό το λόγο ονομάζονται και σκευάσματα (formulations). Η δραστική ουσία (active 

ingredient ή substance) είναι η ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν και 

εξαιτίας συγκεκριμένων ιδιοτήτων της είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των 

εντόμων ή των ζιζανίων ή την αντιμετώπιση των φυτοπαθογόνων μυκήτων. Συνεπώς, η 

δραστική ουσία είναι το απαραίτητο συστατικό ενός σκευάσματος. Οι υπόλοιπες ουσίες 

ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος ονομάζονται βοηθητικές ουσίες του σκευάσματος 

και είναι ουσίες που δρουν είτε ως διαλύτες της δραστικής ουσίας, είτε χρειάζονται να 

προστεθούν για τη σταθερότητα του σκευάσματος, είτε προστίθενται ως διαβρεκτικά ή 

προσκολλητικά για την αποτελεσματικότερη δημιουργία των σταγονιδίων ψεκασμού. Η 

ακριβής συνταγή, δηλαδή η αναλογία όλων των χημικών ουσιών και της δραστικής 

ουσίας που περιέχονται σε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν ονομάζεται φόρμουλα 

(formula). Η διαδικασία παρασκευής των σκευασμάτων λέγεται τυποποίηση 

(formulation) και με αυτή τη διαδικασία δημιουργείται η τελική μορφή με την οποία το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν φτάνει στον τελικό καταναλωτή για χρήση (Μουρκίδου 

(1991); Μενκίσογλου (1998); European Commission (2009); Kastener (2012)). 

Η παρασκευή μία δραστικής ουσίας προέρχεται από τη βιομηχανική σύνθεσή της 

σε εξειδικευμένα εργοστάσια παρασκευής. Η τυποποίηση ενός φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος, που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική ουσία, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
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είτε στο ίδιο εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, είτε συνηθέστερα σε 

μικρότερες βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται μόνο με την τυποποίηση και 

συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Μενκίσογλου (1998)). Τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι δύο βασικών μορφών: στερεά και υγρά 

σκευάσματα. Τα στερεά σκευάσματα μπορεί να είναι βρέξιμες σκόνες ή κόκκοι που 

φτάνουν στα χέρια του τελικού χρήστη συσκευασμένα σε σφραγισμένους σάκους, 

σακούλες, σακίδια ή/και σε φιάλες. Τα υγρά σκευάσματα είναι διαφόρων μορφών 

(γαλακτωματοποιήσιμα υγρά, αιωρήματα, γαλακτώματα, διαλύματα και άλλα) που η 

τελική τους μορφή είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένες φιάλες ή σε δοχεία. Τέλος, 

υπάρχουν και σκευάσματα που διατίθενται στην αγορά σε μορφή αερολύματος 

(aerosols) τα οποία βρίσκουν εφαρμογή κυρίως ως εντομοκτόνα στην οικιακή-

ερασιτεχνική χρήση (Μουρκίδου (1991); Μενκίσογλου (1998)). 

 

ΙΙ.1.4. Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

II.1.4.1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η βιομηχανία των συνθετικών αγροχημικών, συμπεριλαμβανομένων και των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έκανε την εμφάνισή της τη δεκαετία του 1940. Ο 

συγκεκριμένος κλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την επιστημονική έρευνα, με 

την καινοτομία και με την εντατική λειτουργία της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της 

βιομηχανίας, ενώ παράλληλα εξαρτάται άμεσα τόσο από τους νόμους περί προστασίας 

της καινοτομίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα), όσο και από τις απαιτήσεις που 

επιβάλλει η νομοθεσία για την έγκριση και διάθεση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά (Hartnell (1996)). Συγκεκριμένα, απαιτείται η συνεργασία 

διαφόρων επιστημονικών κλάδων και επιστημόνων όπως γεωπόνων, χημικών, 

βιολόγων, οικονομολόγων, μηχανολόγων, τοξικολόγων και άλλων πριν φτάσει το 

τελικό φυτοπροστατευτικό προϊόν στον παραγωγό ή ψεκαστή για την εφαρμογή του 

(Μενκίσογλου (1998)). Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει πως η βιομηχανία των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη φαρμακευτική 

βιομηχανία (Silbertson (1989); Hartnell (1996)). 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 ο ανταγωνισμός στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, αφού υπήρχαν ευκαιρίες και 
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κίνητρα για την ανακάλυψη νέων δραστικών ουσιών, που μέχρι τότε δεν υπήρχαν, για 

την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως 

τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο ανταγωνισμός έγινε λίγο πιο έντονος, αφού κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου ανακαλύφθηκαν πολλές νέες δραστικές ουσίες με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά ως προς την αποτελεσματικότητα και τη χρήση τους σε 

σύγκριση με παλαιότερες δραστικές ουσίες.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο ανταγωνισμός στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων έγινε ακόμη εντονότερος, αφού συνυπάρχουν 2 

κατηγορίες βιομηχανιών-εταιρειών στον κλάδο. Η πρώτη κατηγορία είναι οι εταιρείες 

που ασχολούνται έντονα με την έρευνα και ανάπτυξη νέων δραστικών ουσιών (R&D 

manufacturers ή specialty manufacturers). Η δεύτερη κατηγορία βιομηχανιών είναι οι 

εταιρείες και παρασκευαστές γενόσημων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (generic 

manufacturers ή commodity manufacturers). Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου οι εταιρείες R&D του κλάδου αποκτούν προστασία μέσω πατέντας 

για τις νέες δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που ανακαλύπτουν, 

ενώ παράλληλα την ίδια περίοδο εμφανίζονται πολλοί παρασκευαστές γενόσημων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όταν η περίοδος προστασίας μία πατέντας για μία 

δραστική ουσία και το αντίστοιχο φυτοπροστατευτικό προϊόν λήγει, τότε εμφανίζονται 

οι γενόσημες εκδοχές αυτού του προϊόντος, που παρασκευάζεται και διατίθεται στην 

αγορά από generic εταιρείες. Συνεπώς, όταν λήγει η προστασία της πατέντας για μία 

δραστική ουσία φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εισέρχονται στην συγκεκριμένη αγορά 

πολλοί generic manufacturers και ο ανταγωνισμός γίνεται πολύ έντονος (Hartnell 

(1996)). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας αγοράς και του ανταγωνισμού στον 

κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων περιγράφονται παρακάτω: 

1) Η βιομηχανία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων βασίζεται στην 

επιστημονική έρευνα. Τα τμήματα R&D των επιχειρήσεων είναι αυτά που 

συμβάλλουν στην διαφοροποίηση τόσο των εταιρειών μεταξύ τους όσο και 

των προϊόντων τους. Για το λόγο αυτό η αγορά περιγράφτηκε και ως 

«διαφοροποιημένος ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός» από τον Sylos Labini 

(Nadai (1994)). Η έρευνα και ανάπτυξη νέων δραστικών ουσιών είναι μία 

πολυδάπανη και χρονοβόρος διαδικασία. Οι εταιρείες R&D του κλάδου 
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ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 10% του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά για 

έρευνα και ανάπτυξη. Μεγαλύτερο ποσοστό σε έρευνα και ανάπτυξη 

ξοδεύουν μόνο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό 

κλάδο, στην αεροναυπηγική και στην πληροφορική. Το αυξημένο κόστος της 

έρευνας και ανάπτυξης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ώθησε πολλές από 

τις μεγάλες R&D εταιρείες του κλάδου να συγχωνευθούν ή να πωληθούν 

δημιουργώντας έτσι άλλες μεγαλύτερες εταιρείες. Τέτοια χαρακτηριστικά 

παραδείγματα των τελευταίων 2-3 δεκαετιών είναι: η εξαγορά της Union 

Carbide από την Rhone-Poulenc, η εξαγορά της Shell USA από την Du Pont, 

η συγχώνευση της Schering με τη Hoechst που δημιούργησε την AgrEvo, η 

συγχώνευση της Rhone-Poulenc με την AgrEvo που δημιούργησε την 

Aventis CropScience, αργότερα η εξαγορά της Aventis CropScience από τον 

όμιλο Bayer Group που δημιούργησε τη Bayer CropScience, η συγχώνευση 

της Ciba-Geigy με τη Sandoz που δημιούργησε τη Novartis, ενώ αργότερα η 

συγχώνευση της Novartis με την AstraZeneca που δημιούργησε τη Syngenta 

(Hartnell (1996); Copping (2003)). 

2) Η αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαρακτηρίζεται γενικότερα ως 

ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός. Αν και στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις σε όλο το κόσμο 

(specialty και generic manufacturers), η Ευρωπαϊκή καθώς και η παγκόσμια 

αγορά ελέγχεται από λίγες πολυεθνικές επιχειρήσεις κυρίως Ευρωπαϊκών και 

Αμερικανικών συμφερόντων (Nadai (1994)). Ο Hartnell (1996) σχετικά με 

την μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναφέρει πως το 1990 οι δέκα μεγαλύτερες 

εταιρείες του κλάδου κατείχαν το 65% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ οι είκοσι 

μεγαλύτερες εταιρείες κατείχαν το 85%. Το 2003 πλέον οι έξι μεγαλύτερες 

εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 75% της παγκόσμιας αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτές οι έξι εταιρείες με σειρά μεγέθους 

είναι: η Bayer CropScience (με πωλήσεις $7.458εκ. που αντιστοιχεί στο 

19,5% της παγκόσμιας αγοράς), η Syngenta (με πωλήσεις $7.285εκ. που 

αντιστοιχεί στο 19% της παγκόσμιας αγοράς), η BASF (με πωλήσεις 

$4.297εκ. που αντιστοιχεί στο 11% της παγκόσμιας αγοράς), η Dow 

AgroSciences (με πωλήσεις $3.779εκ. που αντιστοιχεί στο 10% της 

παγκόσμιας αγοράς), η Monsanto (με πωλήσεις $3.599εκ. που αντιστοιχεί στο 
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9% της παγκόσμιας αγοράς) και η Du Pont (με πωλήσεις $2.369εκ. που 

αντιστοιχεί στο 6% της παγκόσμιας αγοράς). Οι τρεις πρώτες έχουν έδρα 

στην Ευρώπη και οι υπόλοιπες στις Η.Π.Α. (Kastener (2012)). 

3) Η καινοτομία στον κλάδο φυτοπροστατευτικών προϊόντων προστατεύεται 

από το νόμο. Ο κύκλος ζωής ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος απεικονίζει 

αυτό το γεγονός στο Διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 1. Ο κύκλος ζωής ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(προσαρμογή από πηγή: Nadai (1994)). 

 

Ο κύκλος ζωής ξεκινάει στο τμήμα R&D. Μόλις μία εταιρεία ανακαλύψει μία 

νέα χημική ουσία, η οποία φαίνεται πως ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια 

και αποδειχτεί πως έχει ιδιότητες που μπορούν να την χαρακτηρίσουν ως 

δραστική ουσία φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ξεκινάει τη διαδικασία για 

την απόκτηση πατέντας (Nadai (1994)). Οι R&D εταιρείες του κλάδου 

συνήθως αιτούνται για την απόκτηση πατέντας 1 έως 2 χρόνια μετά από την 

πρώτη σύνθεση της νέας χημικής ουσίας (Hartnell (1996)). Στην Ευρώπη οι 

πατέντες έχουν ισχύ 20 ετών. Η προστασία λόγω πατέντας δίνει στην εταιρεία 



13 

 

τη δυνατότητα για προσωρινό μονοπώλιο στη συγκεκριμένη χημική ουσία. 

Αμέσως μετά το τμήμα R&D της εταιρείας ξεκινάει να διεξάγει 

τοξικολογικές, περιβαλλοντικές και βιολογικές μελέτες με στόχο να 

επισημοποιήσει τις ιδιότητες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει 

αυτή τη νέα δραστική ουσία. Όλα τα επιστημονικά στοιχεία δημιουργούν ένα 

φάκελο και η εταιρεία αιτείται με κατάθεση του φακέλου την έγκριση αυτού 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε κάθε κράτος, όπου επιθυμεί να 

διαθέσει το προϊόν. Όλη αυτή η διαδικασία διαρκεί από 8 έως και 15 χρόνια, 

ανάλογα με το προϊόν και τη χώρα που θα δώσει την έγκριση. Μόλις 

χορηγηθεί η έγκριση από τις αρχές του κράτους, η εταιρεία μπορεί να 

διαθέσει το προϊόν στην αγορά του και από εκείνη τη στιγμή περιμένει να 

ανακτήσει την επένδυση που έκανε το τμήμα R&D και να αρχίσει να 

καταγράφει κέρδη από το συγκεκριμένο προϊόν (Nadai (1994)). Συνεπώς, 

χάνονται τουλάχιστον 6-8 χρόνια από τη περίοδο ισχύς της πατέντας της 

δραστικής ουσίας, μέχρι το προϊόν που την περιέχει να επιτραπεί να διατεθεί 

στην αγορά (Hartnell (1996)). 

4) Ως αποτέλεσμα της προστασίας της καινοτομίας στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέσω πατέντας, ο ανταγωνισμός και η 

αγορά ένα τέτοιου προϊόντος μπορεί να χωριστεί σε 2 φάσεις. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης φάσης, είναι σε ισχύ η πατέντα της δραστικής ουσίας 

και του προϊόντος που την περιέχει. Έτσι, η εταιρεία που διαθέτει το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν ακολουθεί τιμολογιακή πολιτική όπως θα έκανε 

κάθε μονοπωλητής. Η αγορά αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως specialty 

market την οποία ελέγχει μόνο ένας παρασκευαστής (specialty 

manufacturer). Το πόσο ισχυρή είναι η μονοπωλιακή θέση της εταιρείας που 

κατέχει την πατέντα, εξαρτάται από το πόσο επιτυχημένα διαφοροποιημένο 

είναι αυτό το προϊόν έναντι του ανταγωνισμού. Αν η διαφοροποίηση του 

πατενταρισμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι επιτυχημένη, τότε η 

εταιρεία εκτός από την επιτυχία της υψηλής του ζήτησης από την αγορά, 

μπορεί να μειώσει και την ελαστικότητα της ζήτησής του σε σχέση με την 

τιμή του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης η περίοδος 

προστασίας της πατέντας λήγει, έτσι τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου 

είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να συνθέσει τη δραστική 

ουσία και να παρασκευάσει το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Έτσι, στην 
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αγορά εισέρχονται και άλλοι ανταγωνιστές πέρα από την R&D εταιρεία 

(specialty manufacturer), οι οποίοι αποκαλούνται παρασκευαστές γενόσημων 

(generic manufacturers ή commodity manufacturers). Συνεπώς, η αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική 

ουσία αλλάζει και πλέον αποκαλείται commodity ή generic market. Οι 

παρασκευαστές γενόσημων προϊόντων έχουν συνήθως πολύ μικρά ή 

ανύπαρκτα τμήματα R&D, όμως έχουν τη δυνατότητα να αντιγράφουν τις 

δραστικές ουσίες μόλις λήξει η πατέντα τους, να τυποποιούν την ουσία αυτή 

σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και να το διαθέτουν στην αγορά. Συνεπώς, 

αυτή η φάση μεταβάλει την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος προς τα κάτω. 

Τα γενόσημα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι συνήθως 25% φθηνότερα 

από τα επώνυμα (branded) προϊόντα, διότι οι παρασκευαστές τους δεν 

χρειάστηκε να επενδύσουν σε ακριβή έρευνα για την ανάπτυξή τους (Nadai 

(1994); Hartnell (1996)). 

Για να ισχύουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην αγορά ενός επώνυμου (branded) και 

πατενταρισμένου (patented) φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπάρχουν δύο σημαντικά 

κριτήρια που παίζουν σημαντικό ρόλο: α) Η ικανότητα του τμήματος R&D των 

specialty παρασκευαστών να εφεύρει νέες και διαφοροποιημένες δραστικές ουσίες και 

προϊόντα, σε σύγκριση με αυτά που υπάρχουν ήδη στην αγορά και β) η χρονική 

διάρκεια και η αποτελεσματικότητα της προστασίας της πατέντας αυτού του προϊόντος. 

Έτσι, υπάρχουν δύο παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της 

αγοράς και του ανταγωνισμού στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Ο πρώτος παράγοντας είναι η δραστηριότητα των τμημάτων 

R&D των υπόλοιπων ανταγωνιστικών specialty εταιρειών, που μπορεί να εισάγουν 

στην αγορά νέες δραστικές ουσίες και προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό 

αποτελεί απειλή για τη μονοπωλιακή θέση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 

εταιρείας που το διαθέτει στην αγορά. Δεύτερος παράγοντας είναι πως σχεδόν πάντα 

υπάρχουν γενόσημα (generic) φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά, τα οποία 

έχουν -υπό προϋποθέσεις- τη δυνατότητα να μην αντικατασταθούν από τα νέα 

πατενταρισμένα προϊόντα. Αυτές οι προϋποθέσεις αφορούν στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και κυρίως στην αποτελεσματικότητα και την 

εκλεκτικότητά τους. Έτσι αν ένα νέο, specialty και πατενταρισμένο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν δεν διαφοροποιείται αρκετά σε σύγκριση με τα γενόσημα προϊόντα της αγοράς 
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και παράλληλα η τιμή του είναι αρκετά υψηλή σε σύγκριση με αυτά, τότε η ζήτηση θα 

στραφεί προς τα φθηνότερα generic φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Nadai (1994)). 

Η πρόκληση για τις πολυεθνικές, R&D εταιρείες του κλάδου σήμερα είναι να 

ανακαλύψουν νέες δραστικές ουσίες και φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα 

αντικαταστήσουν παλαιότερα προϊόντα, τα οποία υποχρεωτικά αποσύρονται από την 

αγορά λόγω αυστηρότερων απαιτήσεων της νομοθεσίας και τα οποία θα δίνουν νέες 

λύσεις για την προστασία των καλλιεργειών, ιδίως όπου έχουν δημιουργηθεί 

προβλήματα ανθεκτικότητας. Το πρόβλημα της ανθεκτικότητας υφίσταται όταν ο 

πληθυσμός ενός εντόμου, φυτοπαθογόνου μύκητα ή ενός ζιζανίου γίνεται απρόσβλητος 

και δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία 

κατά το παρελθόν ήταν αποτελεσματικά (Hartnell (1996)). 

Οι  πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο το 2009 

έφτασαν την αξία των $37,9δισ. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις στη Βόρεια και Κεντρική 

Αμερική έφτασαν τα $7,93δισ., στην Ασία-Ωκεανία τα $9,25δισ., στην Ευρώπη τα 

$11,48δισ., στην Λατινική Αμερική τα $7,7δισ. και στον υπόλοιπο κόσμο 

συμπεριλαμβανομένης και της Αφρικής τα $1,51δισ. Τα ζιζανιοκτόνα κατέκτησαν το 

μεγαλύτερο μερίδιο με 47%, τα εντομοκτόνα περιορίζονται στη δεύτερη θέση με 29% 

και ακολουθούν τα μυκητοκτόνα με 18%. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατέλαβαν συνολικά το 6% της παγκόσμιας αγοράς 

(Kastener (2012)). 

 

II.1.4.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο κλάδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα ανήκει στον 

ευρύτερο κλάδο των αγροτικών εφοδίων που περιλαμβάνει τα λιπάσματα, τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και το πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας (σπόροι και 

σπορόφυτα). Στον ευρύτερο κλάδο των αγροτικών εφοδίων δραστηριοποιείται μεγάλος 

αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις 

ασχολούνται με ποικιλία προϊόντων. Ειδικότερα, αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

ως βασική δραστηριότητα τα λιπάσματα εμπορεύονται παράλληλα πολλαπλασιαστικό 

υλικό ή/και φυτοπροστατευτικά προϊόντα και αντίστροφα. Στην ευρύτερη αγορά των 

αγροτικών εφοδίων μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στα λιπάσματα και στα 
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται στο 

πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας (ICAP (2011)). 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 31 εταιρείες με βασική 

δραστηριότητα την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι περισσότερες από 

αυτές τις επιχειρήσεις είναι εισαγωγικές, ενώ υπάρχουν και 10 εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τυποποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(HELLASTAT (2010); ICAP (2011)). Η Μενκίσογλου (1998) αναφέρει ειδικότερα πως 

στην Ελλάδα δεν γίνεται παραγωγή χημικώς συντιθέμενων δραστικών ουσιών, αλλά οι 

βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν μόνο τη δυνατότητα να τυποποιούν 

τη δραστική ουσία που εισάγουν (δηλαδή την πρώτη ύλη) σε τελικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. Μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα είναι και οι θυγατρικές εταιρείες των μεγάλων 

πολυεθνικών εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω: BAYER Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 

Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., MONSANTO Ελλάς Γεωργικά 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., DOW AgroSciences EXPORT A.E. και Du Pont Ελλάς Α.Ε. 

Από τις πολυεθνικές εταιρείες μόνο η  Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. και η BASF Ελλάς 

Α.Β.Ε.Ε. έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τυποποιούν 

και να συσκευάζουν μόνο ένα μέρος από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

διαθέτουν στην Ελληνική αγορά. Οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου είναι είτε αμιγώς 

Ελληνικές επιχειρήσεις, είτε Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε 

στρατηγικές συνεργασίες με διάφορες εταιρείες του εξωτερικού που 

δραστηριοποιούνται και αυτές στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών του κλάδου, γνωστές για την εμπορική και την 

παραγωγική τους δραστηριότητα είναι οι: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε., 

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

Α.Ε.Β.Ε., ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

(ICAP (2011); πηγές: website εταιρειών). 

Το κανάλι διανομής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα σε γενικές 

γραμμές ακολουθεί την παρακάτω πορεία: Παραγωγός (εξωτερικού) δραστικής ουσίας 

ή φυτοπροστατευτικού προϊόντος  Παραγωγός (εσωτερικού) φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος ή Αντιπρόσωπος και Διανομέας  Γεωπονικά καταστήματα ή Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους  Αγρότες-ψεκαστές (ICAP (2011)). Δηλαδή, 

ακολουθεί το συμβατικό δίαυλο διανομής: Παραγωγός  Χονδρέμπορος  
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Λιανέμπορος  Καταναλωτής, όπως φαίνεται παρακάτω στο Διάγραμμα 2 (Armstrong 

and Kotler (2009)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Το κανάλι διανομής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

Ελληνική αγορά.  
Αριστερά: Το πιο σύνηθες κανάλι διανομής προϊόντων (Armstrong and Kotler (2009)). 

Δεξιά: Το κανάλι διανομής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι σημαντικότερες εξελίξεις του κλάδου των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α) Τα τελευταία χρόνια οι θεσμικοί κανόνες έχουν 

γίνει πιο αυστηροί στην παραγωγή, έγκριση, διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ακολουθεί και συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο, τους κανονισμούς και τις οδηγίες η εφαρμογή των οποίων έχει 

σημαντική επίδραση στη συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα. β) Τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πορεία των γεωργικών καλλιεργειών. Σε 

ό,τι αφορά τη ζήτησή τους, παρατηρείται σημαντική επίδραση από το είδος των 

καλλιεργειών, τις εκτάσεις που καλλιεργούνται αλλά και τις τιμές διάθεσης των 

αγροτικών προϊόντων. γ) Παρατηρείται μία σταδιακή συρρίκνωση της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κυρίως από το 2004 και μετά, λόγω της επίδρασης 

Παραγωγός 
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των θεσμικών κανόνων και των ρυθμιστικών κανόνων όπως και τις νέας Κ.Α.Π. δ) Η 

επίδραση του θεσμικού πλαισίου έχει επηρεάσει και τις επιμέρους δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου 

ασχολούνται πλέον μόνο με την εισαγωγή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την 

διάθεσή τους στην αγορά. Αν και υπάρχουν λίγες βιομηχανίες στην Ελλάδα με 

παραγωγική δυνατότητα τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, πλέον η εγχώρια τυποποίηση είναι ελάχιστη ή δεν υφίσταται καθόλου. 

Σήμερα, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες χρησιμοποιούν τις παραγωγικές τους μονάδες 

κυρίως για την υποσυσκευασία των εισαγόμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

μικρότερα μεγέθη συσκευασιών. ε) Τέλος, ακόμη μία εξέλιξη στον συγκεκριμένο 

κλάδο είναι οι εισαγωγές παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μη 

εγκεκριμένων και αμφιβόλου ποιότητας, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στον κλάδο 

(HELLASTAT (2010); ICAP (2011)). 

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από όλες τις 

εταιρείες μέλη του Ε.ΣΥ.Φ., διαμορφώθηκε από τα €199,3εκ. το 2004 στα €170,5 εκ. το 

2011 (HELLASTAT (2010); ECPA (2011); ECPA (2012)). Ο Ελληνικός Σύνδεσμος 

Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), είναι ο πρώην Πανελλήνιος Σύλλογος Εισαγωγέων 

Βιομηχάνων Γεωργοχημικών (ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΓΕ.), ιδρύθηκε το 1970 με έδρα την Αθήνα 

και είναι ο σύλλογος που εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ο Ε.ΣΥ.Φ. με τη σειρά του είναι 

μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας - European Crop Protection 

Association (ECPA). Στην Ελληνική αγορά για το 2011 τα εντομοκτόνα κατέκτησαν το 

μεγαλύτερο μερίδιο με 33% και ακολούθησαν τα μυκητοκτόνα με 27,1% και τα 

ζιζανιοκτόνα με 26,9%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τύποι φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

κατέλαβαν το 13% των συνολικής αξίας της αγοράς. Ο εγχώριος κλάδος των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως και ο παγκόσμιος, είναι έντονα συγκεντρωμένος 

στις λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους, επιδεικνύοντας μάλιστα και τάσεις ενίσχυσης 

της συγκέντρωσης. Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα είναι οι 

θυγατρικές εταιρείες των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, δηλαδή η BAYER Ελλάς, η 

Syngenta Ελλάς, η BASF Ελλάς, η DOW-ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς και η Du Pont Ελλάς. Ο 

συντελεστής συγκέντρωσης για τις πρώτες πέντε εταιρείες (CR5 = (Πωλήσεις των 5 

Μεγάλων Εταιρειών / Σύνολο πωλήσεων) × 100), το 2009 έφτασε στο 68,4%, έναντι 

58,7% πριν 3 χρόνια (HELLASTAT (2010)). Το 2011 από τα €170,5 εκ. της συνολικής 

αξίας πωλήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκτιμάται πως τα €113,5 εκ. ήταν οι 



19 

 

πωλήσεις αυτών των πέντε μεγάλων εταιρειών. Επίσης, σχετικά με τη συγκέντρωση θα 

πρέπει να αναφερθεί πως τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της έκτης μεγάλης 

πολυεθνικής εταιρείας (MONSANTO) διανέμονται στην αγορά από άλλες Ελληνικές 

εταιρείες, ενώ παράλληλα παρατηρείται το φαινόμενο αρκετά από τα προϊόντα των 

μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, να συνδιανέμονται στην αγορά και από τις μικρότερες 

Ελληνικές εταιρείες μετά από ειδικές εμπορικές συμφωνίες. Συνεπώς, ο συντελεστής 

συγκέντρωσης για τις έξι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε επίπεδο πωλήσεων 

εκτιμάται πως ξεπερνάει το 70%. Παρόμοιες τάσεις συγκέντρωσης επισημαίνονται και 

σε επίπεδο ΚΠΦ (κερδών προ φόρων), καθώς οι 5 μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες 

εταιρείες του κλάδου το 2009 συγκέντρωσαν το 76% των συνολικών κερδών της 

συγκεκριμένης αγοράς (HELLASTAT (2010)). 

 

ΙΙ.1.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤATΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΙΙ.1.5.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αν και έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην 

ανθρώπινη ευημερία λόγω της αύξησης της γεωργικής παραγωγής, μέσω της μείωσης 

των απωλειών της απόδοσης των καλλιεργειών εξαιτίας διαφόρων παραγόντων 

(ασθένειες και εχθροί των φυτών), παράλληλα κατατάσσονται στη λίστα μεταξύ των 

πιο επιβλαβών ρυπαντών του πλανήτη (Zadoks (2002); Ware and Whitacre (2004)). Τα 

συγκεκριμένα προϊόντα θεωρούνται δηλητήρια, τα οποία σκοπίμως ψεκάζονται στις 

γεωργικές καλλιέργειες με στόχο να τις προστατέψουν από εχθρούς και ασθένειες, 

όμως ταυτόχρονα παρατηρείται διασπορά τους στο περιβάλλον με συνέπεια να 

προκαλούν ανεπιθύμητες παρενέργειες σε οργανισμούς μη-στόχους, να μολύνουν 

εδάφη και ύδατα και να εισχωρούν στην τροφική αλυσίδα με τη μορφή υπολειμμάτων, 

όπου εν τέλει λαμβάνονται από τον άνθρωπο μαζί με την τροφή και το νερό (Taylor et 

al. (2003); Hond et al. (2003)). Η Μενκίσογλου (1998) αναφέρει πως κατά κάποιο 

τρόπο όλοι οι άνθρωποι έχουν εκτεθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η έκθεση στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως και σε κάθε χημική ουσία, θα πρέπει πάντα να 

εκτιμάται σε σχέση με τη δόση στην οποία δίδεται και του αποτελέσματος που 

προκαλεί. Για κάθε συγκεκριμένο οργανισμό, η δόση μίας χημικής ουσίας και ο ρυθμός 

με τον οποίο αυτή δίνεται στον οργανισμό συνεπάγεται μία συγκεκριμένη αντίδραση 
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του οργανισμού αυτού. Η αντίδραση συνεπώς μπορεί να είναι ωφέλιμη ή βλαπτική για 

την καλή ύπαρξη του οργανισμού. Σύμφωνα με την τοξικολογία, ο όρος τοξικότητα 

δηλώνει την ικανότητα μίας χημικής ουσίας να προκαλεί βλάβη σε ένα οργανισμό, ενώ 

ο όρος επικινδυνότητα δηλώνει την πιθανότητα μία χημική ουσία να εμφανίσει 

τοξικότητα αν χρησιμοποιηθεί υπό ορισμένες συνθήκες. Συνεπώς, ο άνθρωπος στην 

πραγματικότητα έχει να αντιμετωπίσει την επικινδυνότητα του κάθε 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος κι όχι αυτή καθαυτή την τοξικότητά του. Δηλαδή, 

ανάλογα με τις συνθήκες που χρησιμοποιείται, το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να 

είναι τοξικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Ο παγκόσμιος ανθρώπινος πληθυσμός αυξήθηκε από 2,5δις. το 1950 σε 6,1δις. το 

2000 (Carvalho (2006)). Η ανάγκη για αυξημένη παραγωγή τροφίμων κατά την ίδια 

περίοδο οδήγησε στην εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής, που ξεκίνησε από 

την δεκαετία του 1960 και τότε χαρακτηρίστηκε ως «πράσινη επανάσταση» (Zadoks 

(2002); Carvalho (2006)). Σε αυτήν την αύξηση παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, 

συνέβαλαν η ανακάλυψη και χρήση αποδοτικότερων ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών, 

η εντατικότερη χρήση λιπασμάτων και η χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Από το 1950 έως και σήμερα, η χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυξήθηκε 50 φορές, η αύξηση αυτή όμως προκάλεσε 

διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Miller (2002); 

Carvahlo (2006); (Karabelas et al. (2009)). 

Η εντατική, αλόγιστη και επαναλαμβανόμενη χρήση των ίδιων ή παρόμοιων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών και 

ασθενειών επηρέασε αρνητικά τον πληθυσμό των οργανισμών-στόχων. Συγκεκριμένα, 

η επαναλαμβανόμενη επί χρόνια χρήση του ίδιου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 

οδήγησε σε κάποιες περιπτώσεις στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας του πληθυσμού 

διαφόρων ειδών στο συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι διάφορα είδη μυκήτων, ζιζανίων και 

εντόμων που κατά το παρελθόν αντιμετωπίζονταν επιτυχώς με συγκεκριμένα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα τώρα πλέον είναι απρόσβλητα και ανθεκτικά σε αυτά. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ανακάλυψη και χρήση νέων προϊόντων με διαφορετικό 

τρόπο δράσης, για την αντιμετώπιση αυτών των ανθεκτικών οργανισμών-στόχων (Hond 

et al. (2003)). 
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Όταν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ψεκάζονται στον αγρό, ένα ποσοστό τους 

φτάνει στον στόχο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν, ενώ όλη η υπόλοιπη ποσότητα 

μολύνει το έδαφος, την ατμόσφαιρα και το νερό (Zadoks (2002)). Όταν τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα φτάνουν στο έδαφος, επηρεάζουν τους οργανισμούς μη-

στόχους που ζουν σε αυτό, δηλαδή την πανίδα του εδάφους. Έτσι, από τη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ευρύ φάσματος, μπορεί για παράδειγμα να μειωθεί ο 

πληθυσμός των γαιοσκωλήκων και των υπόλοιπων οργανισμών του εδάφους, οι οποίοι 

συμβάλουν στην καλή δομή και τη γονιμότητά του (Kastener (2012)). Επίσης, άλλα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα και είναι επιβλαβή 

σε πτηνά, θηλαστικά και τον άνθρωπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

εντομοκτόνο DDT, το οποίο είναι βιοσυσσωρεύσιμο στους λιπώδης ιστούς των πτηνών 

και των ζώων, επηρεάζοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα ή/και την αναπαραγωγική 

τους ικανότητα. Το συγκεκριμένο εντομοκτόνο όταν χρησιμοποιούνταν σε υπερβολικές 

δόσεις προκαλούσε ακόμη και θανάτους σε μικρά θηλαστικά. Μελέτες δείχνουν πως 

από τότε που αποσύρθηκε το συγκεκριμένο εντομοκτόνο από τις περισσότερες 

ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των αρπακτικών πουλιών. 

Ταυτόχρονα όμως η μη χρήση του DDT σε Ασία και Αφρική οδήγησε σε αύξηση των 

θανάτων του ανθρώπινου πληθυσμού από τη νόσο ελονοσία (malaria), λόγω της μη 

αποτελεσματικής καταπολέμησης κουνουπιών (Hough (2003); (Kastener (2012)). 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μολύνουν τόσο τα επιφανειακά νερά (ποτάμια, 

ρυάκια, λίμνες) όσο και τα υπόγεια νερά. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ξεπλένονται 

και παρασύρονται από τα νερά των βροχοπτώσεων, αλλά και πολλές φορές από 

απρόσεκτους χειρισμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης τους και έτσι διασπείρονται σε 

όλο το οικοσύστημα ακόμη και στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό είναι πως έχουν βρεθεί 

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μέρη όπου δεν έχουν ψεκαστεί ποτέ, 

όπως στην Ανταρκτική και στα Βραχώδη Όρη (Zadoks (2002); Taylor et al. (2003); 

Carvalho (2006); Kastener (2012)). Πρόσφατες μελέτες που διενεργήθηκαν σε 

παράκτιες περιοχές στo Μεξικό, τη Νικαράγουα και το Βιετνάμ έδειξαν πως στρείδια 

και αχιβάδες περιείχαν σχετικά υψηλά υπολείμματα σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

όπως DDT, lindane, endosulfan και άλλα (Carvalho (2006)). Επίσης, διάφορα είδη του 

ζωοπλαγκτόν παρουσιάζουν ευαισθησία σε εντομοκτόνα, ενώ τα άλγη είναι ευαίσθητα 

στα ζιζανιοκτόνα. Ακόμη, μικρές δόσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ψάρια 

έχουν επηρεάσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα, μείωσαν την γονιμότητά τους και σε 

κάποιες περιπτώσεις προκάλεσαν την αλλαγή του φύλου (Kastener (2012)). Άλλες 
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μελέτες έχουν δείξει, πως η έκθεση ανθρώπων σε κάποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

«δεύτερης γενιάς» (όπως στο DDT, στα οργανοχλωριωμένα και στα 

οργανοφωσφορικά) συνδέεται άμεσα με ασθένειες όπως καρκίνος, μείωση 

αναπαραγωγικής ικανότητας, νευρολογικές ασθένειες και βλάβες στο ανοσοποιητικό 

σύστημα (Carvahlo (2006), Karabelas et al. (2009)). Τέλος, άλλο ένα παράδειγμα 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που η χρήση του επηρέασε αρνητικά το περιβάλλον 

ήταν το βρωμιούχο μεθύλιο (methyl-bromide). Το συγκεκριμένο προϊόν 

χρησιμοποιούνταν ως καπνογόνο απολυμαντικό εδάφους σε διάφορες γεωργικές 

καλλιέργειες, όμως θεωρήθηκε σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα και το 

περιβάλλον, διότι αποδείχτηκε πως συμβάλει σημαντικά στην μείωση της στοιβάδας 

του όζοντος. Το 1992 στην Κοπεγχάγη αποφασίστηκε παγκοσμίως, ως μέρος του 

πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, να σταματήσει η χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος 

(Hough (2003)). 

Το γεγονός πως η αλόγιστη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είχε 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ανεπιθύμητες παρενέργειες σε οργανισμούς 

μη-στόχους, δεν συνεπάγεται πως τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι εντελώς 

επιβλαβή ή πως δεν έχουν οφέλη, απλά λόγω των παραπάνω αρνητικών συνεπειών από 

τη χρήση τους θα πρέπει να επιβληθεί καλύτερος έλεγχος και περισσότεροι περιορισμοί 

τόσο ως προς την έγκρισή τους για διάθεση στην αγορά, όσο και ως προς τη χρήση τους 

(Harris (2002); Carvahlo, (2006)). 

 

ΙΙ.1.5.2. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είχαν και έχουν, ακόμη και σήμερα, οφέλη για 

τον παγκόσμιο ανθρώπινο πληθυσμό και το περιβάλλον. Όμως τα οφέλη τους δεν είναι 

τόσο ευρέως γνωστά, στη βιβλιογραφία και στα μέσα ενημέρωσης, όσο οι αρνητικές 

επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση τους. Συγκεκριμένα, οι 

Copper και Dobson (2007) σε μία έρευνα που διεξήγαγαν δείχνουν πως για κάθε ένα 

άρθρο το οποίο αναφέρεται με θετική ματιά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

υπάρχουν κατ΄ αναλογία 40 άρθρα που αναφέρονται για τις αρνητικές τους επιπτώσεις. 

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν σημαντικά οφέλη, απλά πως δεν έχουν λάβει την 

αντίστοιχη δημοσιότητα με τις αρνητικές επιπτώσεις, ίσως επειδή το γεγονός ένα 
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προϊόν να κάνει τελικά αυτό που σχεδιάστηκε να κάνει, δεν αποτελεί νέο άξιο για να 

αναφερθεί και να δημοσιευθεί. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων καλλιεργούν και 

παράγουν τρόφιμα, έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 60 χρόνια και μία από τις 

αλλαγές αποτελεί η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η παγκόσμια γεωργική 

ανάπτυξη άρχισε με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίστηκε 

ασταμάτητα μέχρι τη δεκαετία του 1980, ανάπτυξη η οποία βοήθησε να παράγουμε 

περισσότερα τρόφιμα παρά ποτέ με λιγότερα εργατικά χέρια και σε μικρότερη έκταση 

αγροτικής γης (Μουρκίδου (2000)). Οι αποδόσεις ανά εκτάριο για τις περισσότερες 

καλλιέργειες αυξήθηκαν 8-10 φορές. Επίσης, η παραγωγικότητα της αγροτικής 

εργασίας αυξήθηκε από 100 έως και 200 φορές. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, η 

έκταση που χρειάζεται να καλλιεργηθεί, για να τραφεί ένας κάτοικος του Δυτικού 

κόσμου έχει μειωθεί από το 1km
2
 στα 500m

2
, ενώ οι εργατοώρες που απαιτούνται για 

να καλλιεργηθεί αυτή η έκταση έχουν μειωθεί από 300 εργατοώρες σε μόλις 75λεπτά 

(Kastener (2012)). Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για όλη αυτή την βελτίωση εκτός από τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είχαν και έχουν η καλύτερη διαχείριση της 

καλλιεργήσιμης γης και του αρδευτικού νερού, η χρήση βελτιωμένων ποικιλιών των 

φυτών και η χρήση λιπασμάτων. Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει και ελέγχει του εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών 

(έντομα και ζιζάνια) και τις ασθένειές τους και με αυτό τον τρόπο αποτρέπει ή μειώνει 

τις απώλειες της γεωργικής παραγωγής τόσο στον αγρό όσο και στην αποθήκη, 

συνεπώς η εκμηχάνιση της γεωργίας δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί χωρίς την 

ανακάλυψη και εφαρμογή τους. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται η απόδοση των 

καλλιεργειών ανά έκταση γης, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε γεωργικά 

τρόφιμα, τα οποία διατίθενται σε προσιτές τιμές σε όλες τις εποχές του χρόνου. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση ενός δολαρίου στη δαπάνη για φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στην απόδοση της καλλιέργειας από 3-7 

δολάρια (Ζιώγας και Μαρκόγλου (2007)). Επίσης, αυξημένες αποδόσεις των 

καλλιεργειών ανά έκταση γης, σημαίνει μικρότερη ανάγκη για να καλλιεργηθούν νέες 

ακαλλιέργητες εκτάσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο όφελος για την 

βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα (Μουρκίδου (2000); Cooper and Dobson 

(2007)). 
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Ο Pimentel (1997) αναφέρει πως η εφαρμογή φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες 

των Η.Π.Α. είναι μία επένδυση που έχει 4 φορές μεγαλύτερη απόδοση από το κόστος 

της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αποδόσεις σιτηρών αυξήθηκαν από 2,5τόννους/εκτάριο 

το 1948 σε 7,5τόννους/εκτάριο το 1997 και οι Webster et al. (1999) αναφέρουν πως από 

τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων το μικτό περιθώριο κέρδους της 

καλλιέργειας σιτηρών αυξήθηκε κατά 50%. Οι Cooper και Dobson (2007) αναφέρουν 

πως χωρίς φυτοπροστασία η παραγωγή μήλων δεν θα ήταν εμπορικά βιώσιμη και 

αναγκαστικά οι παραγωγοί μήλων θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη γη τους για άλλες 

καλλιέργειες. Ακόμη, μελέτες για τα ζιζανιοκτόνα, τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα παγκοσμίως, αναφέρουν πως στις Η.Π.Α. οι ετήσιες 

απώλειες στις γεωργικές παραγωγές εξαιτίας των ζιζανίων φτάνουν σήμερα τα $4δισ., 

ενώ αν δεν χρησιμοποιούνταν ζιζανιοκτόνα οι απώλειες θα έφταναν τα $20δισ. ανά 

έτος. Επίσης, η χρήση ζιζανιοκτόνων έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση 

μηχανικών μέσων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων, συνεπώς η χρήση τους μειώνει 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που θα προέκυπταν από την εντατική μηχανική 

καλλιέργεια του εδάφους, ενώ παράλληλα μειώνεται η διάβρωση του εδάφους και η 

απώλεια εδαφικής υγρασίας. 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συμβάλλουν ακόμη στην υψηλή ποιότητα και 

ασφάλεια των γεωργικών τροφίμων. Είναι γνωστό πως όταν τα φυτά προσβάλλονται 

από διάφορες ασθένειες παράγουν χημικές ουσίες που είναι τοξικές. Για παράδειγμα 

όταν τα σιτηρά προσβάλλονται από την ασθένεια Claviceps purpurea, παράγονται 

στους σπόρους τους τοξικές αλκαλοειδείς ουσίες, που μετατρέπουν τους σπόρους σε 

επικίνδυνη και θανάσιμη τροφή όταν καταναλωθούν. Ακόμη επικίνδυνες μυκοτοξίνες,  

για τον άνθρωπο και τα ζώα, μπορούν να παραχθούν σε σπόρους σιτηρών εξαιτίας του 

φυτοπαθογόνου μύκητα Fusarium spp. Η χρήση μυκητοκτόνων προστατεύει τα φυτά 

και τις παραγωγές τους από τέτοιες επικίνδυνες ασθένειες (Bruns (2003)). Επίσης, τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν οφέλη και στην κτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, στην 

Αυστραλία ο ψεκασμός σε βοσκοτόπια με ένα εντομοκτόνο, κόστους $10 ανά εκτάριο, 

για την αντιμετώπιση του κόκκινου ακάρεος του τριφυλλιού, έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης του μαλλιού των προβάτων κατά  $50 ανά 

εκτάριο (Ridsill-Smith and Pavri (2000)). 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συμβάλλουν επίσης στην αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής του ανθρώπινου πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές της γης. Για 
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παράδειγμα σε περιοχές με ζεστό κλίμα τα έντομα, όπως τα κουνούπια Anopheles, 

διασπείρουν διάφορες ασθένειες, όπως η ελονοσία η οποία ευθύνεται για 5.000 

θανάτους ημερησίως. Η χρήση εντομοκτόνων και συγκεκριμένα η χρήση κουνουπιέρων 

που ήταν εμποτισμένες με το εντομοκτόνο deltamethrin, μείωσε τους πληθυσμούς των 

κουνουπιών στην Κένυα και ως αποτέλεσμα σημειώθηκε σημαντική μείωση της 

βρεφικής θνησιμότητας, καθώς και μείωση στα περιστατικά ελονοσίας σε όλες τις 

ηλικίες κατά 59% (Lindblade et al. (2004)). 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παραδείγματα, οι Cooper και Dobson (2007) 

υποστηρίζουν πως τα οφέλη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι πολλά και 

ποικίλα, ευνοώντας διαφορετικούς τομείς και δραστηριότητες του ανθρώπου σε όλες 

τις χώρες του κόσμου, πλούσιες και φτωχές. Επίσης, παρομοιάζουν την ανακάλυψη και 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τη χρήση άλλων ανθρώπινων 

τεχνολογικών ανακαλύψεων όπως των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, του 

ηλεκτρισμού και των ανθρώπινων φαρμάκων, τα οποία αν και έχουν προσφέρει 

τεράστια οφέλη στον άνθρωπο δεν παύουν να συνδέονται με κινδύνους, όπως 

καθημερινοί θάνατοι από τη χρήση τους, εκπομπές αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου και παρενέργειες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Έτσι, 

υποστηρίζεται πως για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο τις αρνητικές 

τους επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον, θα πρέπει να τεθούν υπό αυστηρό 

νομοθετικό πλαίσιο και να χρησιμοποιούνται ορθολογικά, μόνο από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό. Δηλαδή όπως η νομοθεσία επέβαλε στα ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκίνητα να γίνουν ασφαλέστερα για τον χρήστη, λιγότερο ρυπογόνα και οι χρήστες 

τους να πρέπει να διαθέτουν άδεια οδήγησης, έτσι και η χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων θα πρέπει να ρυθμιστεί αυστηρά από τη νομοθεσία (Copper and Dobson 

(2007)). 
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II.2. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

II.2.1. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι γεγονός πως τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα ανήκουν σήμερα μεταξύ των προϊόντων που ελέγχονται αυστηρά από 

νομοθεσίες, των οποίων οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις θεωρούνται πολύπλοκες 

(Harris (2002)). Η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την αδειοδότηση - έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για διάθεση και χρήση στην αγορά, ξεκίνησε να 

υφίσταται στα περισσότερα κράτη του κόσμου μετά τα μέσα του περασμένου αιώνα 

(Hond et al. (2003)). Μέχρι τότε, νομοθεσίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, αλλά και γενικότερα με τα αγροχημικά, είχαν θεσπιστεί σε πολύ λίγα κράτη 

του κόσμου (Zadoks (2002)). Για παράδειγμα, η Ολλανδία το 1947 είχε θεσπίσει ένα 

νόμο σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα (Dutch Pesticides Act), ο οποίος 

όμως επικεντρώνονταν μόνο αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους. Την ίδια 

χρονιά στις Η.Π.Α. θεσπίστηκε ο ομοσπονδιακός νόμος περί εντομοκτόνων, 

μυκητοκτόνων και τρωκτικοκτόνων (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide 

Act – FIFRA), που ήταν η πρώτη νομοθεσία που αφορούσε στη χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το πρόβλημα με το νόμο του 1947 ήταν πως, αν και 

έθετε προδιαγραφές για την καθαρότητα των δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τελικά το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. δεν 

μπορούσε να αρνηθεί την αδειοδότηση για χρήση οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (Formica and Miller (1999); (Hond et al. (2003)). 

Μερικά χρόνια αργότερα, προέκυψαν οι πρώτες συζητήσεις για τις αρνητικές 

επιπτώσεις από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς επίσης και η 

μόλυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση τους ξεκίνησε να μπαίνει ως θέμα στη 

διεθνή πολιτική ατζέντα (Hough (2003); Hond et al. (2003)). Το 1962 καταλυτικό ρόλο 

στην εξέλιξη της νομοθεσίας είχε η δημοσίευση του βιβλίου με τον τίτλο «Σιωπηλή 

Άνοιξη – Silent Spring» της βιολόγου Rachel Carson, το οποίο περιέγραφε τις 

επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην άγρια πανίδα και χλωρίδα, στα 

νερά και στον άνθρωπο και συγκεκριμένα περιέγραφε πως βιοσυσσωρεύεται στην 

τροφική αλυσίδα το εντομοκτόνο DDT. Το συγκεκριμένο βιβλίο είχε βαθιά επιρροή 
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στην παγκόσμια κοινότητα, την οποία ευαισθητοποίησε τόσο σχετικά με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσο και με την περιβαλλοντική πολιτική σε διεθνές 

επίπεδο (Zadoks (2002); (Hough (2003); Hond et al. (2003); Kastener (2012)). Έτσι, η 

χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων έγινε από τότε έως και σήμερα ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα για όλους του καταναλωτές παγκοσμίως (Sexton (2007)). 

Ακολούθησαν αρκετές αγωγές κατά της χημικής βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, κυρίως από περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ το 1972 στη σύσκεψη του 

Ο.Η.Ε. ο τότε πρωθυπουργός της Σουηδίας Olaf Palme κατήγγειλε της χρήση 

ζιζανιοκτόνων (Agent Orange) στον πόλεμο του Βιετνάμ, χρησιμοποιώντας τη λέξη 

“ecocide” (Zadoks (2002)). 

Στην αυξημένη ανησυχία της κοινωνίας, οι κυβερνήσεις των περισσότερων 

ανεπτυγμένων κρατών απάντησαν με προσαρμογή ή θέσπιση νομοθεσιών που 

αφορούσαν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρχικά με σκοπό να προστατέψουν την 

υγεία των αγροτών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος (Zadoks (2002)). Για 

παράδειγμα, το 1972 στις Η.Π.Α. τροποποιήθηκε ο ομοσπονδιακός νόμος (FIFRA) 

στον νέο Federal Environmental Pesticide Act – FEPCA που έθετε αυστηρότερα 

κριτήρια για την έγκριση των φυτοφαρμάκων, αναφέροντας πως για να εγκρίνονταν τα 

προϊόντα θα έπρεπε να υπάρχουν ενδείξεις πως δεν προκαλούν αδικαιολόγητες 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (Hough (2003)). Στην Ολλανδία, το 1975 η 

νομοθεσία που αφορούσε στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα προσαρμόστηκε ώστε να 

περιλαμβάνει τις επιβλαβείς επιπτώσεις από την χρήση τους, όμως τα τελικά κριτήρια 

αυτών των επιπτώσεων θεσπίστηκαν το 1989 (Kastener (2012)). Αποτέλεσμα της 

αυξημένης ανησυχίας, αλλά και της θέσπισης αυστηρότερων νομοθεσιών, ήταν η 

απαγόρευση ή οι περιορισμοί στη χρήση των οργανοχλωριωμένων εντομοκτόνων όπως 

το DDT και το dieldrin στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου (Hough 

(2003)). 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η έλλειψη τροφίμων που σημειώθηκε μετά τον 2
ο
 

Παγκόσμιο Πόλεμο αποτυπώθηκε αργότερα στην πολιτική της Ε.Ο.Κ. (σημερινή Ε.Ε.), 

η οποία παρακίνησε και ενίσχυσε την αύξηση της παραγωγής συγκεκριμένων 

αγροτικών προϊόντων, όπως τα σιτηρά, προσφέροντας σταθερές τιμές στους 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων υψηλότερες ακόμη και από την παγκόσμια τιμή 

αγοράς τους. Αυτή η πολιτική οδήγησε σε υψηλές αποδόσεις των καλλιεργειών (κιλά 

παραγόμενου αγροτικού προϊόντος ανά εκτάριο), το οποίο επετεύχθη μέσω αύξησης 
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των εισροών, δηλαδή μέσω της αύξησης χρήσης των λιπασμάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έτσι, αρχικά αγνοήθηκαν εντελώς οι παράγοντες της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Αργότερα οι καταναλωτές 

των ανεπτυγμένων χωρών θεώρησαν δεδομένη τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, 

απαιτώντας πλέον ασφαλέστερα τρόφιμα χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων (Zadoks (2002)). Για την εξέλιξη της συγκεκριμένης κατάστασης η 

Μουρκίδου (2000) αναφέρει πως όταν υπάρχει ανάγκη για αύξηση της γεωργικής 

παραγωγής όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι είναι αποδεκτοί από την κοινωνία καθώς και τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων και των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, είναι επιθυμητά. Αντίθετα σε περιόδους αφθονίας των τροφίμων τα ίδια 

μέσα θεωρούνται καταστρεπτικά για το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Η 

συγκεκριμένη άποψη στηρίχθηκε στη θεωρία του καθηγητή Hans Mohr, από το 

πανεπιστήμιο Freiburg, Γερμανίας που χαρακτηρίζεται και ως «παγίδα της αφθονίας». 

Η συγκεκριμένη θεωρία αναφέρει πως η προθυμία μας για αλλαγές στην οικονομο-

κοινωνική συμπεριφορά μας είναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού ευημερίας που 

ήδη έχουμε πετύχει στη ζωής μας. Δηλαδή, δεχόμαστε ρίσκο στη ζωή μας εφόσον ο 

βαθμός ευημερίας μας είναι χαμηλός, ενώ με αυξημένη ευημερία η επιθυμία μας για 

ασφάλεια και σταθερότητα υπερέχει και έτσι η προθυμία μας να ρισκάρουμε είναι 

μικρή (Μουρκίδου (2000)). 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο δύο αντίθετες τάσεις 

αναφορικά με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι ανεπτυγμένες χώρες 

και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς έχουν εγκρίνει και ψηφίσει 

κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτοί οι 

νόμοι στοχεύουν στην προστασία του καταναλωτή από τα επιβλαβή υπολείμματα των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα και στο νερό, καθώς και στη προστασία 

του περιβάλλοντος και τους οργανισμούς μη-στόχους από ανεπιθύμητες μολύνσεις. 

Έτσι, οι χώρες αυτές ακολουθούν την κατεύθυνση της χρήσης λιγότερων και πιο 

«πράσινων» φυτοπροστατευτικών προϊόντων προωθώντας νέα προϊόντα που είναι πιο 

φιλικά για το περιβάλλον σε σύγκριση με τα παλιά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το 

μειονέκτημα των νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι πως είναι πολύ πιο ακριβά 

σε σύγκριση με τα παλιά. Αντίθετα, οι αναπτυσσόμενες χώρες ακολουθούν διαφορετική 

κατεύθυνση από αυτή των ανεπτυγμένων χωρών. Στόχος των φτωχών και 

αναπτυσσόμενων χωρών είναι να αυξήσουν όσο το δυνατόν τη γεωργική παραγωγή 

τους με τη χρήση παλιών και φθηνών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα παλιά 
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα οργανοχλωριωμένα και τα 

οργανοφωσφορικά, είναι φθηνότερα διότι πρώτον οι πατέντες τους έχουν λήξει και 

δεύτερον η παραγωγή τους είναι εύκολη και απλή διαδικασία. Επίσης, χώρες όπως η 

Ινδία και η Κίνα επενδύουν στην παραγωγή τέτοιων φθηνών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, τα οποία πωλούνται κυρίως σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες όπως 

Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες και στη Λατινική Αμερική (Carvalho (2006)). 

Στην Ευρώπη η πρώτη προσπάθεια νομοθεσίας που αφορούσε σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα έγινε το 1976, όπου μετά από συζητήσεις η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα δημοσίευσε την Οδηγία 76/895/EK, η οποία καθόριζε τα μέγιστα όρια 

υπολειμμάτων (MRLs) σε φρούτα και λαχανικά για 43 δραστικές ουσίες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Karabelas et al. (2009)). Στις 15 Ιουλίου του 1991, 

μετά από αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων, δημοσιεύθηκε η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ που 

αφορούσε στην διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

Ευρωπαϊκή αγορά, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή  περίπου 2 χρόνια αργότερα και 

συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου 1993. Από το 1994 έως και σήμερα δημοσιεύθηκε ένας 

πολύ μεγάλος αριθμός νομοθετικών πράξεων (Κανονισμοί, Αποφάσεις, Οδηγίες, 

Συστάσεις) που αφορούσαν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όμως όλες οι 

νομοθετικές πράξεις είχαν ως κεντρικό σημείο αναφοράς την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ 

(European Commission (2007); Karabelas et al. (2009)). Η συγκεκριμένη οδηγία 

άλλαξε ριζικά τις νομοθεσίες όλων των κρατών μελών της Ε.Ε., που αφορούσαν στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αφού σκοπός της ήταν να εναρμονίσει σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο τις εθνικές διαδικασίες και τα κριτήρια για την αδειοδότηση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Harris (2002); Hond et al. (2003); Hillocks (2012); 

Kastener (2012)). 

 

II.2.2. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ 

ΕΛΛΑΔΑ KAI Ε.Ε. 

Στην Ελλάδα ο πρώτος ολοκληρωμένος νόμος για την έγκριση κυκλοφορίας και 

τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία τότε ονομάζονταν γεωργικά 

φάρμακα, ήταν ο Νόμος 721/77 που δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1977 

(Μουρκίδου (2000)). Ο συγκεκριμένος νόμος όριζε τι είναι το γεωργικό φάρμακο, τι 

είναι υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, καθώς επίσης θέσπιζε ποιες ήταν οι 
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απαιτήσεις για να χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας σε ένα γεωργικό φάρμακο. Οι 

αρμόδιες αρχές για την χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας ήταν το Υπουργείο Γεωργίας, 

το οποίο θα έπρεπε να είχε τη σύμφωνη γνώμη του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. (Ανωτάτου 

Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων), που ήταν το γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού 

Γεωργίας. Επίσης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) ήταν αρμόδιο 

για όλους τους ελέγχους των γεωργικών φαρμάκων. Αργότερα οι Υπουργικές 

Αποφάσεις με αριθ. 72476/17-5-1988 και αριθ. 85418/13-9-1988, έχοντας υπόψη τον 

νόμο 721/77, θέσπισαν την «συνοπτική διαδικασία» έγκρισης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, για τα προϊόντα που ήταν όμοια με σκευάσματα που ήδη κυκλοφορούσαν 

στην χώρα μας. Η «συνοπτική διαδικασία», ήταν μία απλή διαδικασία και με χαμηλό 

κόστος (με κατάθεση παραβόλου σημερινής αξίας: 1.600€), για να χορηγηθεί έγκριση 

κυκλοφορίας σε γενόσημα (generic) φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία ήταν όμοια 

με προϊόντα που κυκλοφορούσαν ήδη στην Ελληνική αγορά και των οποίων η 

προστασία τους λόγω πατέντας είχε λήξει. Οι περισσότερες Ελληνικές εταιρείες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας την «συνοπτική διαδικασία», 

απέκτησαν κατά το παρελθόν εγκρίσεις κυκλοφορίας σε πολλά generic 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια είτε παρασκεύαζαν στα 

εργοστάσιά τους εισάγοντας τις δραστικές ουσίες από το εξωτερικό, είτε εισήγαγαν 

κατευθείαν τα έτοιμα προϊόντα από το εξωτερικό. 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 1991 δημοσιεύθηκε η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και έτσι η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. (τότε 

ΕΟΚ), έπρεπε να προσαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή οδηγία με πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου. Αυτό έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ’ αριθ. 115, που 

αφορούσε στην έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, το οποίο συντάχθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, όπως 

είχε συμπληρωθεί έως τις 30 Μαΐου 1997, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. υπ’ αριθ.   

115. Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα είχε ημερομηνία έναρξης ισχύος την 25 

Ιουλίου 1993, με σκοπό η Ελλάδα να συμμορφωθεί απόλυτα με την Οδηγία 

91/414/ΕΟΚ. Συνεπώς, είτε γίνεται αναφορά στο Π.Δ. υπ’ αριθ. 115, είτε στην Οδηγία 

91/414/ΕΟΚ για τον τρόπο που επηρέασε την Ελληνική αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων είναι ακριβώς το ίδιο. 
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Όμως οι πρώτες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας είχαν ξεκινήσει το 

1976 και αργότερα το 1986 και το 1990 με τρεις Οδηγίες (76/895/EΟK, 86/363/ΕΟΚ, 

90/642/ΕΟΚ) που αφορούσαν στην θέσπιση μέγιστων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) 

κάποιων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα 

(Karabelas et al. (2009)). Η βασική όμως Ευρωπαϊκή νομοθεσία που επηρέασε την 

αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη τις τελευταίες 2 δεκαετίες 

ήταν η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ (Harris (2002); Williams (2011)). Η περιγραφή της 

Οδηγίας και η διαδικασία που εφαρμόστηκε θα αναλυθούν λεπτομερώς σε επόμενο 

κεφάλαιο της εργασίας. Πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, που αφορούν στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στη χρήση τους περιγράφονται σύντομα παρακάτω. 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ (Water Framework Directive – 

WFD), που αφορά στην προστασία των νερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

συγκεκριμένη οδηγία απαιτεί να θεσπιστούν μέτρα για την προστασία που υδάτινου 

περιβάλλοντος και των πόσιμων πηγών νερού. Τα μέτρα αφορούν στον περιορισμό της 

χρήσης διαφόρων ρυπαντών χημικών ουσιών των νερών, μεταξύ των οποίων είναι και 

οι δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Williams (2011)). Στην 

Ευρώπη σήμερα η μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση δραστικών ουσιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πόσιμα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είναι πλέον 

0,1μg/λίτρο νερού, η οποία είναι πολύ χαμηλή αφού φτάνει στα ανιχνεύσιμα όρια των 

σημερινών μεθόδων ανάλυσης του νερού, ενώ παράλληλα αυτό το μέγιστο όριο 

συγκέντρωσης αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την έγκριση κυκλοφορίας των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (European Commission (2000); Carvalho (2006); 

European Commission (2007)). 

Ο Κανονισμός 396/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ στη 1η 

Σεπτεμβρίου 2008 και προβλέπει την πλήρη εναρμόνιση των μέγιστων επιτρεπτών 

υπολειμμάτων (MRLs) σε τρόφιμα και ζωοτροφές για όλα τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Commission, βασισμένη 

σε αυτό τον κανονισμό, προώθησε ένα πρόγραμμα που στόχευε στη θέσπιση 

εναρμονισμένων MRLs για περίπου 900 δραστικές ουσίες, που θα μπορούσαν να είναι 

παρούσες πάνω ή μέσα σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Η διαδικασία απαιτεί από τον 

παρασκευαστή μίας δραστικής ουσίας την κατάθεση ενός επιστημονικού φακέλου σε 

κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε., με σκοπό να αξιολογηθεί μέσα σε 3-12 μήνες και να 

θεσπιστούν τα μέγιστα επιτρεπτά υπολείμματά της στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. 
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Επιπλέον, με τον συγκεκριμένο κανονισμό μπορούν να παρακολουθούνται, από τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., τα υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα, έτσι ώστε να ελέγχεται και να 

διαπιστώνεται αν οι τελικοί χρήστες εφαρμόζουν την ορθή γεωργική πρακτική που 

συστήνεται στην έγκριση κυκλοφορίας και στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων  (European Commission (2005); European Commission (2007); Karabelas et 

al. (2009); Williams (2011)). 

Η Οδηγία 2009/128/EK, που αφορά στην αειφορική χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. (Sustainable Use Directive – SUD). Η 

συγκεκριμένη οδηγία τίθεται σε ισχύ από το 2011 έως το 2020 και απαιτεί από τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. να θεσπίσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης με στόχο να μειώσουν τη 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οπουδήποτε είναι δυνατόν, καθώς και τους 

κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση τους. Η συγκεκριμένη οδηγία, σύμφωνα με το 

άρθρο 5, απαιτεί την εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων (χρήστες, διανομείς, 

σύμβουλοι) με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 

2013, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 14, απαιτεί από τα κράτη μέλη  να θεσπίσουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να δώσουν προτεραιότητα στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

των Καλλιεργειών (Integrated Crop Management) προάγοντας τη διαχείριση 

μειωμένων εισροών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Williams (2011)). 

Η Οδηγία 2009/127/ΕΚ, που αφορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή-ψεκασμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

θέτει Ευρωπαϊκά πρότυπα που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί να χρησιμοποιείται ο 

εξοπλισμός (δηλαδή τα ψεκαστικά μηχανήματα) στη γεωργία. 

Ο Κανονισμός 1185/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποίος αφορά στα 

στατιστικά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπει τη συλλογή στοιχείων για 

τις ετήσιες πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και πενταετή στοιχεία 

σχετικά με τη χρήση τους στις καλλιέργειες της Ε.Ε. (Williams (2011)). 
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II.2.3. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414/ΕΟΚ 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις 15 Ιουλίου του 1991, μετά από αρκετά 

χρόνια διαπραγματεύσεων, δημοσιεύθηκε η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ που αφορούσε στην 

διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά, η 

οποία είχε ημερομηνία έναρξης ισχύος την 25 Ιουλίου 1993. Ο στόχος αυτής της 

οδηγίας ήταν να απομακρύνει οποιαδήποτε εμπορικά και νομοθετικά εμπόδια υπήρχαν 

μεταξύ των κρατών μελών της τότε Ε.Ο.Κ., θέτοντας ένα εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για την αξιολόγηση και χρήση των δραστικών ουσιών και των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τέτοιο τρόπο όμως που να διασφαλίζει προστασία 

υψηλού επιπέδου από τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήση τους. Με άλλα λόγια η 

συγκεκριμένη οδηγία προσπάθησε να εναρμονίσει τις υπάρχουσες, μέχρι τότε, εθνικές 

νομοθεσίες περί φυτοπροστατευτικών προϊόντων όλων των κρατών μελών και κατά 

συνέπεια να δημιουργηθεί μία κοινή αγορά σε αυτόν τον τομέα. Η οδηγία αυτή ήταν 

δεσμευτική για τα κράτη μέλη, όμως άφησε στη δικαιοδοσία των αρχών κάθε κράτους 

μέλους να επιλέξουν με ποιον τρόπο και μέσα θα την εφαρμόσουν (European Council 

(1991); Vogelezang-Stoute (2000); Harris (2002); Hond et al. (2003)). 

Βασική αρχή της οδηγίας, ήταν να θέσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας, 

των ζώων και του περιβάλλοντος πάνω από τις ανάγκες για βελτίωση της γεωργικής 

παραγωγής. Έτσι, στην εισαγωγή της οδηγίας 91/414 αναφέρεται πως τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά αν δεν είναι 

επισήμως εγκεκριμένα ή αδειοδοτημένα. Στη συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

ίδιας οδηγίας, αναφέρεται πως μία δραστική ουσία που περιέχεται σε 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, καθώς και το ίδιο το φυτοπροστατευτικό προϊόν, θα 

εγκρίνεται μόνο αν η χρήση του και τα υπολείμματά του στα γεωργικά προϊόντα ως 

αποτέλεσμα της χρήσης του, δεν θα έχουν καμία επιβλαβή επίδραση στην ανθρώπινη 

υγεία, στην υγεία των ζώων καθώς και καμία μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον 

και στα υπόγεια ύδατα (Harris (2002)). 

Οι γενικές απαιτήσεις και τα κριτήρια που έθετε η οδηγία 91/414, σύμφωνα με τα 

άρθρα 4, 5 και 9, για να εγκριθεί (υπό το φως των τρεχουσών επιστημονικών και 

τεχνικών γνώσεων) οποιοδήποτε δραστική ουσία και φυτοπροστατευτικό προϊόν, ήταν: 

i) Να είναι επαρκώς αποτελεσματικό. 

ii) Να μην έχει μη αποδεκτή επίδραση στα φυτά ή στα φυτικά προϊόντα. 
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iii)  Να μην προκαλεί μη αναγκαίους πόνους στα σπονδυλωτά προς καταπολέμηση. 

iv)  Να μην έχει επιβλαβή άμεση ή έμμεση επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή 

των ζώων (π.χ. μέσω πόσιμου νερού, τροφών ή ζωοτροφών) ή στα υπόγεια 

ύδατα. 

v) Να μην έχει μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον, αφού ληφθούν κυρίως 

υπόψη η τύχη και η κατανομή του στο περιβάλλον, ιδίως η ρύπανση των υδάτων 

(πόσιμων και υπόγειων) και η επίδρασή του σε οργανισμούς μη στόχους. 

vi) Τα υπολείμματά του που προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις και τα οποία 

έχουν τοξικολογική και περιβαλλοντική σημασία, να μπορούν να 

προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους (European Council (1991); 

Vogelezang-Stoute (2000); Harris (2002)). 

 

II.2.4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414/ΕΟΚ 

Η οδηγία δημιούργησε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ένα διπλό σύστημα αδειοδότησης. 

Έτσι, από τον Ιούλιο του 1993 η αδειοδότηση – έγκριση των δραστικών ουσιών 

λαμβάνει μέρος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η έγκριση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που τις περιέχουν γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Τα δύο συστήματα όμως είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, αφού βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν σε κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. είναι να έχει εγκριθεί 

προηγουμένως η δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή 

αλλιώς να έχει καταχωρηθεί η δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι (Annex I) της οδηγίας 

91/414. Το Παράρτημα Ι είναι με άλλα λόγια μία «θετική» λίστα δραστικών ουσιών σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι μία δραστική ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν στην Ευρώπη, μόνο όταν και αν καταχωρηθεί η δραστική 

ουσία σε αυτή τη «θετική» λίστα. Συνεπώς, η ουσιαστική αλλαγή που θέσπιζε η οδηγία 

91/414/ΕΟΚ ήταν η αξιολόγηση όλων των γνωστών δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υπήρχαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

καθώς και των νέων δραστικών ουσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες 

που ορίζει στα άρθρα 4, 5 και 9 (Harris (2002); Vogelezang-Stoute (2003); Hillocks 

(2012)). 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής της οδηγίας (Ιούλιος 1993) περίπου 1.000 

δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κυκλοφορούσαν και 
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χρησιμοποιούνταν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι δραστικές ουσίες 

διαχωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στις «υπάρχουσες δραστικές ουσίες», 

δηλαδή στις δραστικές ουσίες που υπήρχαν ήδη στην Ευρωπαϊκή αγορά έως τις 25 

Ιουλίου 1993 και β) στις «νεοφανείς δραστικές ουσίες», οι οποίες εισήχθησαν ή θα 

εισάγονταν στην αγορά από τις 26 Ιουλίου 1993 και μετά. Λόγω της ύπαρξης πολλών 

«υπαρχόντων δραστικών ουσιών», η διαδικασία αξιολόγησης χωρίστηκε σε 4 στάδια. 

Έτσι, το 1995 ξεκίνησε το πρώτο στάδιο αξιολόγησης για 90 πρώτες «υπάρχουσες 

δραστικές ουσίες» και ακολούθησαν άλλα τρία στάδια, που τελικά ολοκληρώθηκαν έως 

το 2011, κατά τα οποία αξιολογήθηκαν οι υπόλοιπες δραστικές ουσίες για τις οποίες οι 

παρασκευάστριες εταιρείες κατέθεταν φάκελο προς αξιολόγηση. Στα τρία πρώτα 

στάδια αξιολογήθηκαν οι «υπάρχουσες δραστικές ουσίες» για τις οποίες υπήρχαν 

μεγαλύτερες ανησυχίες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (European Council 

(1991); Vogelezang-Stoute (2000); Harris (2002); Vogelezang-Stoute (2003); Machera 

and Markakis (2004); Karabelas et al. (2009)). 

 

II.2.5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414/ΕΟΚ 

Η διαδικασία της αξιολόγησης μίας «υπάρχουσας δραστικής ουσίας», η οποία 

χαρακτηρίστηκε και ως επαναξιολόγηση, ξεκινούσε όταν πλέον έρχονταν η σειρά της 

συγκεκριμένης ουσίας να αξιολογηθεί ανάλογα με το χρονικό στάδιο στο οποίο είχε 

τοποθετηθεί σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. 

Σε αυτό το χρονικό σημείο οποιαδήποτε παρασκευάστρια εταιρεία της δραστικής 

ουσίας ή/και του φυτοπροστατευτικού προϊόντος γνωστοποιούσε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (European Commission) πως ενδιαφέρονταν να εγκριθεί η δραστική ουσία 

που παρασκεύαζε. Έτσι, για κάθε δραστική ουσία η Commission όριζε ένα κράτος 

μέλος εισηγητή (rapporteur member state) που ήταν υπεύθυνο για τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση της δραστικής ουσίας, καθώς και για την εισήγηση που θα 

πραγματοποιούσε τόσο στα υπόλοιπα κράτη μέλη όσο και στην Commission. Η 

ενδιαφερόμενη παρασκευάστρια εταιρεία (ή αλλιώς ο αιτών) έπρεπε να υποβάλει 

αίτηση που να συνοδεύεται από δυο φακέλους. Ένα φάκελο που να περιέχει τις 

επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στη δραστική ουσία, όπως 

απαιτούσε το Παράρτημα ΙΙ (Annex II) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και ένα δεύτερο 

φάκελο που να περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν σε ένα τουλάχιστον 
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φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει αυτή τη δραστική ουσία, όπως απαιτούσε το 

Παράρτημα ΙΙΙ (Annex III) της ίδιας οδηγίας (Vogelezang-Stoute (2000); Harris (2002); 

Vogelezang-Stoute (2003)). 

Στη συνέχεια το κράτος μέλος εισηγητής αξιολογεί τους φακέλους της δραστικής 

ουσίας και του φυτοπροστατευτικού προϊόντος κάθε αίτησης, διασφαλίζει πως 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζει η οδηγία 91/414 και στέλνει την εισήγησή του  

ή αλλιώς το DAR (Draft Assessment Report) στην Commission και στα υπόλοιπα 

κράτη μέλη. Η Commission, πριν αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι τη συγκεκριμένη 

δραστική ουσία της ενδιαφερόμενης εταιρείας, ζητάει τη γνώμη της Μόνιμης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία των φυτών (EC Standing Committee on Plant 

Health), που αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους όλων 

των κρατών μελών. Αν η γνώμη της Commission είναι διαφορετική από αυτή της 

μόνιμης επιτροπής, τότε η Commission πρέπει να παραπέμψει το συγκεκριμένο θέμα 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council) για να αποφασίσει μέσα σε μία 

ορισμένη χρονική περίοδο τριών μηνών. Η τελική απόφαση όμως για την πληρότητα ή 

μη των φακέλων της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και για την έγκριση ή μη της 

συγκεκριμένης δραστικής ουσίας δημοσιεύεται από την Commission (Vogelezang-

Stoute (2000); Harris (2002); Vogelezang-Stoute (2003); Karabelas et al. (2009)). 

Έτσι, όταν μία δραστική ουσία δεν εγκρίνεται τότε η Commission δημοσιεύει μία 

απόφαση που ονομάζεται απόφαση μη καταχώρησης της συγκεκριμένης ουσίας στο 

Παράρτημα Ι (Annex I) της οδηγίας 91/414, η οποία ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. Η απόφαση μη καταχώρισης ορίζει προς τα κράτη μέλη πως θα πρέπει να 

ανακαλέσουν τις εγκρίσεις κυκλοφορίας όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία έως μία συγκεκριμένη ημερομηνία, συνήθως 6 

μήνες μετά την δημοσίευση της απόφασης. Επίσης, η συγκεκριμένη απόφαση έδινε μία 

προθεσμία, συνήθως ενός επιπλέον έτους, για την λιανική διάθεση και χρήση των 

συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό να παρέχει μία περίοδο 

χάριτος για τη διάθεση, χρήση και απόσυρση των υπαρχόντων αποθεμάτων που 

βρίσκονταν ήδη στην αγορά. 

Αντίθετα, όταν μία δραστική ουσία εγκρίνεται από την Commission τότε 

δημοσιεύεται μία οδηγία καταχώρησης της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο 

Παράρτημα Ι (Annex I) της οδηγίας 91/414. Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει προς τα 
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κράτη μέλη πως θα πρέπει, μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία, συνήθως 1 έτος μετά 

τη δημοσίευση της οδηγίας, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, τις 

εγκρίσεις κυκλοφορίας όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη 

συγκεκριμένη δραστική ουσία. Η τροποποίηση ή ανάκληση μίας έγκρισης ενός 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική ουσία 

εξαρτάται από το γεγονός αν η έγκριση έχει ή όχι πρόσβαση στον φάκελο έγκρισης 

αυτής της ουσίας από τον κάτοχο του φακέλου. Κάτοχος του φακέλου είναι συνήθως η 

παρασκευάστρια εταιρεία της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας ή αλλιώς ο αιτών, ο 

οποίος συνέταξε και υπέβαλε τον συγκεκριμένο φάκελο που τελικά εγκρίθηκε. 

Συνεπώς, ακόμη και αν η δραστική ουσία είναι πλέον εγκεκριμένη σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, στο επίπεδο των κρατών μελών διατηρούνται σε ισχύ μόνο οι εγκρίσεις 

κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία 

συγκεκριμένου παρασκευαστή ή παρασκευαστών που απέδειξαν, με την αξιολόγηση 

του φακέλου που κατέθεσαν, πως πληροί τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που θέτει η 

οδηγία 91/414. 

Έχοντας πλέον ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης μίας 

δραστικής ουσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνει πλέον το κάθε κράτος μέλος να 

εφαρμόσει και να ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη συγκεκριμένη δραστική ουσία. Έτσι, 

αρχικά τα κράτη μέλη, ακολουθώντας την οδηγία της Commission για την καταχώρηση 

της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414, πρέπει 

μέσα σε 1 έτος μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης οδηγίας να ανακαλέσουν τις 

εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των οποίων η δραστική 

ουσία δεν έχει πρόσβαση σε φάκελο που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό επίπεδο 

αξιολόγησης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να ανακαλέσουν τις εγκρίσεις 

κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που υπήρχαν ήδη στην αγορά τους 

και των οποίων η δραστική ουσία προέρχονταν από παρασκευαστή διαφορετικό από 

αυτόν ή αυτούς που απέδειξαν πως πληροί τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που θέτει η 

οδηγία 91/414. Έτσι, σε εθνικό επίπεδο πλέον διατηρούνται σε ισχύ οι εγκρίσεις 

κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων που η δραστική ουσία που περιέχουν 

παρασκευάζεται από εταιρεία που κατάφερε να πάρει την έγκριση σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 
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Η εμπλοκή των κρατών μελών στην αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων συνεχίζεται, διότι όπως ορίζει η οδηγία 91/414 εκτός από τη δραστική ουσία 

θα πρέπει και κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

ορίζονται σε αυτήν. Έτσι, ακολουθώντας την οδηγία της Commission για την 

καταχώρηση της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414, οι κάτοχοι των εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

που είχαν διατηρηθεί σε ισχύ, θα πρέπει μετά από δύο (2) έτη να καταθέσουν φάκελο 

που να περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, όπως απαιτεί 

το Παράρτημα ΙΙΙ (Annex III) της οδηγίας 91/414. Οι φάκελοι υποβάλλονται από τις 

εταιρείες-κατόχους εγκρίσεων στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, οι οποίοι 

αξιολογούνται σύμφωνα με τις Ενιαίες Αρχές (Uniform Principles), όπως καθορίζονται 

στο Παράρτημα VI (Annex VI) της οδηγίας 91/414. Οι ενιαίες αρχές έχουν στόχο να 

διασφαλίζουν πως το κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια και απαιτήσεις, 

όπως καθορίζονται από την οδηγία 91/414, για να αξιολογήσει και να εγκρίνει ή όχι ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για παράδειγμα, μία γενική ενιαία αρχή που ακολουθούν 

τα κράτη μέλη είναι πως θα πρέπει να εγκρίνουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των 

οποίων οι δόσεις εφαρμογής τους για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα στις 

καλλιέργειες, να είναι οι ελάχιστες δυνατές, ακόμη και αν μεγαλύτερες δόσεις από 

αυτές δεν έχουν καμία μη αποδεκτή επίδραση στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα 

ζώα. Έτσι, μετά την κατάθεση των φακέλων, το κάθε κράτος μέλος, ακολουθώντας και 

πάλι την οδηγία της Commission για την καταχώρηση της συγκεκριμένης δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414, υποχρεούται να αξιολογήσει μέσα σε 

διάστημα 2-2½ ετών όλους τους φακέλους που κατατέθηκαν και να καταλήξει αν θα 

εγκριθούν τα συγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές 

που καθορίζει η οδηγία 91/414. Συνεπώς, όταν ο φάκελος ενός φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος, που υπήρχε ήδη στην αγορά ενός κράτους μέλους, αξιολογούνταν θετικά 

από την αρμόδια αρχή του, τότε στο συγκεκριμένο προϊόν χορηγείται νέα έγκριση 

κυκλοφορίας με ισχύ 10 χρόνια από τη ημερομηνία καταχώρισης της δραστικής του 

ουσίας στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Αντίθετα, αν ο φάκελος που κατατέθηκε 

δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/414, τότε το κράτος μέλος υποχρεούται να 

ανακαλέσει την έγκριση κυκλοφορίας αυτού του προϊόντος, δίνοντας περίοδο χάριτος 1 

έτους για την διάθεση, χρήση και απόσυρση των υπαρχόντων αποθεμάτων που 

βρίσκονταν ήδη στην αγορά (European Council (1991); Harris (2002); Vogelezang-

Stoute (2003); European Commission (2007)). 
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Έτσι, σε εθνικό επίπεδο πλέον εγκρίνονται μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

τα οποία: α) περιέχουν δραστική ουσία που παρασκευάζεται από εταιρεία που 

κατάφερε να πάρει την έγκριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και β) ο φάκελος του προϊόντος 

αξιολογήθηκε σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές και πληροί τις 

απαιτήσεις που ορίζει η οδηγία 91/414. 

Παρόμοια με την διαδικασία αξιολόγησης μίας «υπάρχουσας δραστικής ουσίας» 

ήταν και η διαδικασία αξιολόγησης μίας «νεοφανούς δραστικής ουσίας». Η 

παρασκευάστρια εταιρεία της «νεοφανούς» δραστικής ουσίας και του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος γνωστοποιεί στη Commission πως ενδιαφέρεται να 

εγκριθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ουσία και το προϊόν που παρασκευάζει. Έτσι, μαζί 

με τη γνωστοποίηση, υποβάλει αίτηση που συνοδεύεται από δυο φακέλους, ένα φάκελο 

που να περιέχει τις επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στη 

«νεοφανή δραστική ουσία», όπως απαιτεί το Παράρτημα ΙΙ (Annex II) της οδηγίας 

91/414, και ένα δεύτερο φάκελο που να περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν σε ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει αυτή τη δραστική ουσία, όπως απαιτεί το 

Παράρτημα ΙΙΙ (Annex III) της ίδιας οδηγίας. Εφόσον εγκρίνονταν η νεοφανής 

δραστική ουσία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε η εταιρεία θα μπορούσε να καταθέσει 

φάκελο για την έγκριση κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που την περιέχουν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. Η αξιολόγηση σε 

εθνικό επίπεδο γίνεται ακριβώς με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω και 

σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές (European Council (1991); Vogelezang-Stoute (2000); 

Harris (2002); Vogelezang-Stoute (2003)). 

 

ΙΙ.2.6. Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414/ΕΟΚ 

Το άρθρο 8, παρ. 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, όριζε αρχικά πως θα υπήρχε μία 

μεταβατική περίοδος 12 ετών εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας, η οποία 

συγκεκριμένα θα ολοκληρώνονταν στις 25 Ιουλίου 2003. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το 

άρθρο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των «υπαρχόντων 

δραστικών ουσιών» μέχρι αυτή την ημερομηνία. Όμως, λόγω του μεγάλου όγκου 

εργασιών και του αργού ρυθμού αξιολόγησης των δραστικών ουσιών, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δημοσίευσε την Απόφαση 2003/565/ΕΚ στις 25 Ιουλίου 2003, όπου δόθηκε 

επέκταση σε αυτή τη μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Αυτή η 
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μεταβατική περίοδος ήταν πολύ σημαντική για όλα τα κράτη μέλη, διότι το άρθρο 8 της 

οδηγίας 91/414, όριζε πως κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το κάθε κράτος 

μέλος μπορεί να χορηγεί εγκρίσεις κυκλοφορίας -σύμφωνα με την παλιά, εθνική του 

νομοθεσία- σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν «υπάρχουσες δραστικές 

ουσίες», οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Vogelezang-

Stoute (2003); Karabelas et al. (2009)). Έτσι, με αυτόν τον τρόπο συνεχίστηκε και στην 

Ελλάδα η διαδικασία χορήγησης εγκρίσεων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του εθνικού νόμου 721/77, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιείχαν 

«υπάρχουσες δραστικές ουσίες», οι οποίες δεν είχαν ακόμη αξιολογηθεί στα πλαίσια 

της οδηγίας 91/414. 

Η οδηγία 91/414 μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια εφαρμογής της στην Ε.Ε., 

αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2009. Ο Κανονισμός 

1107/2009 που αφορά στη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, 

τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Ιουνίου 2011 και από αυτή την ημερομηνία καταργήθηκε 

και αντικαταστάθηκε πλήρως η Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

(Mereu (2011)). 

 

II.2.7. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414/ΕΟΚ 

Είναι γεγονός πως μεταξύ των διαφόρων νομοθεσιών και Ευρωπαϊκών 

αποφάσεων που αφορούν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ 

είναι αυτή που επέφερε τις σημαντικότερες αλλαγές στη βιομηχανία και την αγορά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη (Harris (2002)). 

Η Οδηγία 91/414 προέβλεπε την επαναξιολόγηση όλων των «υπαρχόντων» και τν 

αξιολόγηση των «νεοφανών δραστικών ουσιών» που χρησιμοποιούνταν στην 

Ευρωπαϊκή αγορά. Στο σύνολό τους αξιολογήθηκαν συνολικά περίπου 1000 

«υπάρχουσες» δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση έως το 2011, έτος κατάργησης της οδηγίας 91/414 (European Commission 

(2009); Karabelas et al. (2009); Williams (2011)). Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της 

οδηγίας, η επαναξιολόγηση των δραστικών ουσιών πραγματοποιήθηκε με πολύ αργούς 

ρυθμούς. Συγκεκριμένα μέχρι τα μέσα του 2001 μόνο 90 δραστικές ουσίες 
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αξιολογήθηκαν, εκ των οποίων 25 δραστικές ουσίες (11 υπάρχουσες και 14 νεοφανείς) 

είχαν εγκριθεί και καταχωρηθεί στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414 (Vogelezang-

Stoute (2003); Machera and Markakis (2004)). Η διαδικασία επιταχύνθηκε τα επόμενα 

χρόνια και έτσι μέχρι το τέλος του 2008 είχαν αξιολογηθεί περίπου 920 δραστικές 

ουσίες (Karabelas et al. (2009)). Αυτή η διαδικασία επαναξιολόγησης οδήγησε στην 

απόσυρση και στην απαγόρευση χρήσης περισσότερων από 600 δραστικών ουσιών από 

την Ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία 15 χρόνια (Williams (2011)). Δηλαδή, αυτό 

σημαίνει πως πάνω από 3 στις 5 δραστικές ουσίες αποσύρθηκαν σταδιακά από την 

Ευρωπαϊκή αγορά, εξαιτίας της εφαρμογής της οδηγίας 91/414. Οι περισσότερες 

δραστικές ουσίες αποσύρθηκαν γιατί, μετά από την αξιολόγησή τους, θεωρήθηκαν μη 

αποδεκτές αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ζώα. 

Αυτό, όπως αναφέρει η Matyjaszczyk (2011) αποτέλεσε μεγάλο όφελος τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον στην Ε.Ε. Όμως, τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της οδηγίας 91/414 δεν έφεραν μόνο αλλαγές προς το καλύτερο, αλλά 

δημιούργησαν ταυτόχρονα αρκετά προβλήματα και δυσκολίες κυρίως στη βιομηχανία, 

την αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη γεωργική παραγωγή στην 

Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της οδηγίας 91/414, είχαν 

επιπτώσεις τόσο στην αγορά των παλιών, «υπαρχόντων» φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων όσο και στην προώθηση της καινοτομίας νεοφανών προϊόντων. Επίσης, η 

εφαρμογή της οδηγίας 91/414 δημιούργησε φραγμούς και δυσκολίες στη βιομηχανία 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων επηρεάζοντας ταυτόχρονα τη δομή του κλάδου. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας επηρεάστηκε 

η παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και κυρίως ο τρόπος της προστασίας των 

γεωργικών καλλιεργειών. 

 

II.2.7.1. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η πρώτη σημαντική επίπτωση ήταν πως μεταξύ των παλιών, «υπαρχόντων» 

δραστικών ουσιών που αποσύρθηκαν από την Ευρωπαϊκή αγορά εξαιτίας της οδηγίας 

91/414, ήταν και αρκετές ουσίες οι οποίες δεν αποσύρθηκαν επειδή ήταν επιβλαβείς για 

τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, αλλά γιατί οι παρασκευαστές τους αποφάσισαν να μην 
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καταθέσουν φάκελο με σκοπό να επανεξεταστεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί τελικά η 

ουσία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η απόφαση από πλευράς της βιομηχανίας 

βασίστηκε στο γεγονός πως οι πωλήσεις αυτών των δραστικών ουσιών και των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων τους στην Ευρωπαϊκή αγορά δεν προσέδιδαν αρκετά 

κέρδη στους παρασκευαστές τους, έτσι ώστε να επενδύσουν στην εκ νέου δημιουργία 

και υποβολή τεχνικών φακέλων για την επανεξέτασή τους. Έτσι, αρκετές παλιές 

δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των οποίων συνήθως η προστασία 

της πατέντας είχε λήξει, τελικά αποσύρθηκαν από την αγορά της Ευρώπης επειδή οι 

πωλήσεις τους δεν δικαιολογούσαν τα έξοδα δημιουργίας ενός πλήρους φακέλου από 

τις παρασκευάστριες εταιρείες τους (Matyjaszczyk (2011); Hillocks (2012)). 

Οι αυστηρότερες απαιτήσεις που έθεσε η οδηγία 91/414, για να εγκριθούν τόσο 

οι «υπάρχουσες» όσο και οι «νεοφανείς» δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που τις περιέχουν, αφορούσαν κυρίως στην ασφάλεια για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Εξαιτίας όμως αυτών των αυστηρότερων απαιτήσεων αυξήθηκε το κόστος 

της έρευνας, ανάπτυξης και έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Αυτή η 

αύξηση του κόστους οφείλεται κυρίως στην διεξαγωγή επιστημονικών και τεχνικών 

μελετών, οι οποίες είναι ακριβές και χρονοβόρες αλλά απαιτούνται να υποβληθούν και 

να αξιολογηθούν θετικά, για να εγκριθούν τελικά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(Matyjaszczyk (2007)). Επίσης, λόγω της οδηγίας 91/414, αυξήθηκε εντυπωσιακά η 

ποσότητα των δεδομένων και επιστημονικών στοιχείων που πρέπει να υποβληθούν από 

μία εταιρεία για να εγκριθεί μία δραστική ουσία φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 

Εκτιμάται πως σήμερα η συνολική ποσότητα των εγγράφων που απαιτούνται, φτάνει 

να ζυγίζει παραπάνω από 750κιλά, ενώ πριν την οδηγία 91/414 αρκούσαν ελάχιστα 

δεδομένα που χωρούσαν σε δύο κλασσικούς φακέλους εγγράφων. Όσο πιο μεγάλη 

είναι η ποσότητα του πακέτου των δεδομένων που απαιτούνται, τόσο μεγαλύτερο είναι 

και το κόστος έγκρισής μίας δραστικής ουσίας για μία εταιρεία. Αυτό το υψηλό κόστος 

επηρέασε κυρίως τους παρασκευαστές γενόσημων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(generic manufacturers) στις περιπτώσεις της επαναξιολόγησης των «υπαρχόντων» 

δραστικών ουσιών. 

Έτσι, όταν μία «υπάρχουσα» δραστική ουσία επαναξιολογούνταν σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο στα πλαίσια της οδηγίας 91/414, οι παρασκευαστές των γενόσημων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα έπρεπε να επενδύσουν στη δημιουργία των 

επιστημονικών δεδομένων που απαιτεί η οδηγία για να συνεχίσουν να διαθέτουν τη 
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δραστική ουσία και το προϊόν που παράγουν στην Ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό αποτέλεσε 

ένα βασικό φραγμό τόσο στους παρασκευαστές των γενόσημων δραστικών ουσιών 

(generic manufacturers), όσο και σε μικρές ανεξάρτητες εταιρείες τυποποίησης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (formulators) να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται 

στην αγορά αυτών των προϊόντων στην Ε.Ε. Κάποιες generic εταιρείες αναγκάστηκαν 

να συμμετάσχουν σε συμπράξεις με άλλες εταιρείες, ώστε να μοιραστούν τα έξοδα της 

δημιουργίας ενός φακέλου υποστήριξης της δραστικής ουσίας που παράγουν, όμως 

ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος συμμετοχής για μία μικρή ανεξάρτητη 

εταιρεία τυποποίησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (formulator) αποτελούσε 

αποτρεπτικό παράγοντα επένδυσης. Έτσι, πολλές μικρές εταιρείες generic 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά 

αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από την παραγωγή και διανομή πολλών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαιτίας του υψηλού κόστους υποστήριξης των 

προϊόντων που παρασκεύαζαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 

91/414. Συνεπώς, σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των εγκεκριμένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν την ίδια δραστική ουσία σε όλα τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε., επειδή οι περισσότερες εταιρείες κάτοχοι των εγκρίσεων δεν 

μπορούσαν να καλύψουν το κόστος επαναξιολόγησης και επανέγκρισης των προϊόντων 

τους και κατά συνέπεια οι εγκρίσεις τους ανακαλούνταν (Hartnell (1996); 

Matyjaszczyk (2011)).  

Αντίθετα, οι αυστηρές απαιτήσεις και οι διαδικασίες που θέσπισε η οδηγία 

91/414 ευνόησαν τις μεγάλες R&D εταιρείες του κλάδου. Αυτό συνέβη για δύο βασικές 

αιτίες. Η πρώτη αιτία ήταν πως όταν για παράδειγμα μία «υπάρχουσα» δραστική ουσία 

επαναξιολογούνταν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι R&D εταιρείες του κλάδου, που 

παρασκεύαζαν και διένεμαν αυτή την ουσία στην Ευρωπαϊκή αγορά, είχαν ήδη στην 

κατοχή τους τη μεγαλύτερη ποσότητα του πακέτου των επιστημονικών δεδομένων και 

πληροφοριών που απαιτούνταν για να επανεγκριθεί η ουσία και το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν της στα πλαίσια της οδηγίας 91/414. Πιθανώς έπρεπε απλά να 

επικαιροποιηθούν κάποιες συγκεκριμένες μελέτες και επιστημονικά δεδομένα. 

Συνεπώς, το κόστος υποστήριξης μίας «υπάρχουσας» δραστικής ουσίας δεν 

αποτελούσε φραγμό εισόδου για τις μεγάλες R&D εταιρείες του κλάδου, οι οποίες 

συνήθως προγραμματίζουν το 5-10% του προϋπολογισμού τους για την έρευνα και 

ανάπτυξη να κατευθύνεται προς την υποστήριξη των «υπαρχόντων» δραστικών ουσιών 

τους. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ευνοήθηκαν οι R&D εταιρείες του κλάδου, ήταν 
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πως η οδηγία 91/414 έδωσε την δυνατότητα «προστασίας των δεδομένων» σε κάθε 

εταιρεία που κατέθετε επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα για να εγκριθεί μία 

δραστική ουσία και ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν. Έτσι, για τα νέα δεδομένα, που 

υποβάλλονταν στην Ε.Ε. με σκοπό την έγκριση ενός προϊόντος, η οδηγία 91/414 έδινε 

περίοδο «προστασίας» στον κάτοχο των δεδομένων για 10 έτη, ενώ για δεδομένα που 

αφορούσαν στην επαναξιολόγηση ήδη εγκεκριμένων προϊόντων η οδηγία έδινε περίοδο 

«προστασίας» στον κάτοχο των δεδομένων για 5 έτη. Αυτές οι χρονικοί περίοδοι 

«προστασίας δεδομένων» ευνόησαν κυρίως τις μεγάλες R&D εταιρείες, ιδίως στις 

περιπτώσεις παλιών δραστικών ουσιών που είχαν χάσει πλέον την προστασία της 

πατέντας που κατείχαν κατά το παρελθόν και έτσι είχαν ήδη εισέλθει στην 

συγκεκριμένη αγορά αυτού του προϊόντος πολλές generic εταιρείες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι R&D εταιρείες που κατάφεραν να επανεγκρίνουν μία δραστική ουσία, 

στα πλαίσια της οδηγίας 91/414, αποκτούσαν και πάλι «προστασία» για 5 ή 10 χρόνια 

για τα υποστηρικτικά δεδομένα που κατέθεταν, κάτι που αποτελούσε ένα ακόμη 

εμπόδιο εισόδου σε όποια τρίτη εταιρεία ήθελε να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή αγορά με 

την ίδια δραστική ουσία. Συνεπώς, το νομοθετικό πλαίσιο που θέσπισε η οδηγία 

91/414, είχε ως επίπτωση να μειωθεί σημαντικά ο έντονος ανταγωνισμός στην 

Ευρωπαϊκή αγορά που βασίζονταν στην παρουσία πολλών generic εταιρειών του 

κλάδου που δραστηριοποιούνταν κατά το παρελθόν στην Ευρώπη. Έτσι, ευνοήθηκαν 

κατά κύριο λόγο λίγες, μεγάλες, πολυεθνικές R&D εταιρείες του κλάδου (Hartnell 

(1996); Tait and Williams (1999); Bijman and Tait (2000); Matyjaszczyk (2011)). 

Επιβεβαιώθηκε συνεπώς η πρόβλεψη του Nadai (1994) πως εξαιτίας των αυστηρών 

απαιτήσεων που έθεσε η οδηγία 91/414, θα ενδυναμώνονταν τελικά η μονοπωλιακή 

θέση των specialty και των R&D εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

IΙ.2.7.2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414 ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΝΕΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η εφαρμογή της οδηγίας 91/414, είχε σημαντικές επιπτώσεις στην καινοτομία 

του κλάδου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η απόσυρση, 

εξαιτίας των απαιτήσεων της οδηγίας 91/414, πολλών παλιών δραστικών ουσιών που 

υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή αγορά ήταν ο κύριος λόγος για την αυξημένη ζήτηση νέων 
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και καινοτόμων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτό 

αποτέλεσε και αποτελεί κίνητρο για τις specialty και τις R&D εταιρείες του κλάδου, να 

επενδύσουν σε νεοφανείς δραστικές ουσίες και προϊόντα, τα οποία εξαιτίας της 

προστασίας τους λόγω πατέντας, θεωρούνται προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 

(Bijman and Tait (2000)). Όμως αρκετοί επιστημονικοί φορείς, καθώς και η 

βιομηχανία, εξέφρασαν την απαισιοδοξία τους πως τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 

των εταιρειών δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις παλιές δραστικές ουσίες που 

αποσύρονται με σύγχρονες, νεοφανείς ουσίες και προϊόντα. Τα διαθέσιμα στοιχεία 

δείχνουν πως η βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπόρεσε τα τελευταία 

χρόνια να λανσάρει στην αγορά της Ε.Ε. κατά μέσο όρο μόνο 5 νεοφανείς δραστικές 

ουσίες ανά έτος (Clarke (2008); Karabelas et al. (2009)). Η βιομηχανία 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων συνεχίζει να εφευρίσκει νέα δραστικά μόρια, όμως 

αυτά που τελικά εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά δεν θεωρούνται επαρκή σε 

αριθμό. Εξαιτίας των αυστηρότερων απαιτήσεων της οδηγίας 91/414, κυρίως 

αναφορικά με την ασφάλεια των δραστικών ουσιών ως προς τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, αυξήθηκε το κόστος ανάπτυξης και έγκρισης των νεοφανών ουσιών. 

Εκτιμάται πως σήμερα μόνο μία χημική ουσία μεταξύ 150.000 ουσιών που 

δοκιμάζονται στο εργαστήριο, καταφέρνει τελικά να φτάσει στην αγορά ως 

εγκεκριμένη δραστική ουσία φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Αντίθετα, τη δεκαετία 

του 1980 αυτή η αναλογία ήταν μόλις μία ουσία μεταξύ 15.000 εργαστηριακών 

χημικών ουσιών που δοκιμάζονταν. Αυτή η διαφορά οφείλεται στις αυστηρότερες 

απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί από την οδηγία 91/414, που έχουν ως αποτέλεσμα οι 

διαδικασίες της έρευνας, ανάπτυξης και έγκρισης μίας δραστικής ουσίας και του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος της να είναι ακόμη πιο χρονοβόρες και πολυδάπανες. 

Εκτιμάται πως για να καταφέρει μία εταιρεία, που μπόρεσε να συνθέσει μία νεοφανή 

δραστική ουσία, να εγκρίνει και τελικά να εισάγει στην Ευρωπαϊκή αγορά ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν που την περιέχει, θα πρέπει να περιμένει περίπου 9 χρόνια 

από τη στιγμή της εφεύρεσής της. Σε αυτή τη χρονική περίοδο συμπεριλαμβάνεται και 

μία χρονική περίοδος τουλάχιστον 2 ετών που απαιτούνται για την αξιολόγηση του 

προϊόντος από τις αρχές του κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. (Matyjaszczyk (2007)). 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) το κόστος της 

έρευνας, ανάπτυξης και έγκρισης ενός νέου φυτοπροστατευτικού προϊόντος φτάνει και 

πολλές φορές ξεπερνάει τα €200εκ. και αυτό οφείλεται κυρίως στις πολυάριθμες 

μελέτες που πρέπει να διεξαχθούν, ώστε να αποδειχτεί και διασφαλιστεί η ασφάλεια 
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του νέου προϊόντος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σε μία μελέτη της Phillips 

McDougal, που διεξήχθη το 2010 για λογαριασμό του ECPA, στην οποία συμμετείχαν 

6 μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες (BASF, Bayer, Dow, DuPont, Sumitomo Chemical 

και Syngenta) αναφέρεται πως το συνολικό κόστος για την δημιουργία, ανάπτυξη και 

έγκριση ενός νέου φυτοπροστατευτικού προϊόντος αυξήθηκε κατά 68,4%. 

Συγκεκριμένα, το 1995 το συνολικό κόστος έρευνας και ανάπτυξης για ένα νέο προϊόν 

έφτανε τα $152εκ. (ή περίπου €115εκ.), ενώ την περίοδο 2005-2008 αυτό το κόστος 

έφτασε τα $256εκ. (ή περίπου €189εκ.). Αυτή η συνολική αύξηση οφείλεται κυρίως 

στην επιμέρους αύξηση του κόστους για τις δοκιμές του νέου προϊόντος στον αγρό 

(field trials), στην αύξηση του κόστους για τις τοξικολογικές μελέτες (toxicology 

studies) και για τις περιβαλλοντικές δοκιμές (environmental testing). Επίσης, στην ίδια 

μελέτη αναφέρεται πως αυξήθηκε και η χρονική περίοδος που απαιτείται από την 

ανακάλυψη μίας νεοφανούς δραστικής ουσίας μέχρι να πραγματοποιηθούν οι πρώτες 

πωλήσεις του νέου φυτοπροστατευτικού προϊόντος που την περιέχει. Συγκεκριμένα, το 

1995 αυτή η χρονική περίοδος ήταν 8,1 έτη, ενώ την περίοδο 2005-2008 αυτή η 

περίοδος έφτασε τα 9,8 έτη. Τέλος, στην ίδια μελέτη αναφέρεται πως οι μεγάλες R&D 

εταιρείες του κλάδου προϋπολογίζουν να αυξήσουν κατά μέσο όρο τις R&D δαπάνες 

τους τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως μέχρι το 2012, οι μεγάλες 

R&D εταιρείες του κλάδου θα αυξήσουν τις δαπάνες τους για έρευνα και ανάπτυξη 

κατά 26,4% σε σύγκριση με το 2007 (Phillips McDougal (2010)). 

 

II.2.7.3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Τα αυξημένα κόστη έρευνας και ανάπτυξης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

ενίσχυσαν την τάση συνένωσης και συγχωνεύσεων των βιομηχανιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να 

αποσβέσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων (Bijman and 

Tait (2000)). Έτσι, η Ευρωπαϊκή αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ελέγχεται 

σήμερα από λίγες, μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν μεγάλα τμήματα 

R&D και οι οποίες κυριαρχούν στην καινοτομία νέων δραστικών ουσιών και 

προϊόντων και έτσι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις και στα υψηλά 

κόστη της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι μικρές και μεσαίες βιομηχανίες 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ευρώπης, δραστηριοποιούνται πλέον είτε στην 

υποσυσκευασία και διανομή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται 

από τις μεγάλες R&D εταιρείες, είτε μόνο στην τελική διανομή των έτοιμων προϊόντων 

στην αγορά του κράτους όπου έχουν την έδρα τους. Λίγες πλέον μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αγροχημικών παραμένουν ανεξάρτητες στην Ευρώπη, αφού οι 

περισσότερες είτε είναι θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, είτε εξαρτώνται 

έμμεσα από αυτές, αφού διανέμουν τα προϊόντα τους. Είναι χαρακτηριστικό πως στην 

Ισπανία, μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ε.Ε. σε γεωργική παραγωγή και στην 

αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η παραγωγή και αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων ελέγχεται κατά 90% από τις πολυεθνικές εταιρείες και υπάρχει μόνο μία 

ανεξάρτητη, Ισπανική εταιρεία η IQV (Industrias Quimicas del Valles) που συνθέτει τη 

δική της δραστική ουσία για την παραγωγή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

διαθέτει. Αντίστοιχα στην Δανία, με εξαίρεση την εταιρεία Cheminova, για την οποία 

εργάζονται πάνω από 1.000 υπάλληλοι και η οποία αναπτύσσει και παράγει ακόμη και 

σήμερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όλες οι υπόλοιπες εταιρείες της Δανίας έχουν 

πλέον σταματήσει να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Τέλος στην Ολλανδία μόνο μία εταιρεία, με την επωνυμία Aseptafabriek 

BV, από τις 19 που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο είναι ακόμη 

ανεξάρτητη. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν 

παρασκευάζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά διαθέτει στην Ολλανδική αγορά 

προϊόντα άλλων μεγαλύτερων εταιρειών (Gravalos et al. (2002)). 

Η Matyjaszczyk (2011) αναφέρει πως υπάρχουν δύο παράγοντες, ο συνδυασμός 

των οποίων συμβάλλει στην αύξηση της τιμής των «υπαρχόντων» φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά σήμερα. Ο πρώτος παράγοντας 

είναι αυξημένες δαπάνες που πραγματοποιούν οι εταιρείες με σκοπό την υποστήριξη 

και έγκριση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, είτε παλιού είτε νέου, στα πλαίσια 

της οδηγίας 91/414. Οι συγκεκριμένες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, λαμβάνονται 

πάντα υπόψη από τον παρασκευαστή όταν θα υπολογιστεί η τιμή πώλησης ενός 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ενώ στις περιπτώσεις όπου εισάγονται στην αγορά νέα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα με νεοφανείς δραστικές ουσίες, είναι σύνηθες να είναι 

πολύ ακριβότερα από τα παλιά προϊόντα. Ο δεύτερος παράγοντας που συμβάλει στις 

αυξημένες τιμές είναι ο μικρότερος αριθμός εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που τελικά κυκλοφορούν στην αγορά κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. 

Μικρότερος αριθμός εγκεκριμένων προϊόντων και δραστικών ουσιών σημαίνει μείωση 
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του ανταγωνισμού σε σύγκριση με το παρελθόν. Συνεπώς, οι δύο αυτοί παράγοντες 

συμβάλουν στη συνεχόμενη αύξηση της τιμής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

έτσι στην αύξηση του κόστους φυτοπροστασίας για την γεωργική παραγωγή. 

 

II.2.7.4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414 ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η οδηγία 91/414, εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις στην αγορά και στις εταιρείες 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επέφερε και σημαντικές αλλαγές στον κλάδο της 

γεωργίας και στον τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Η απώλεια μεγάλου 

αριθμού δραστικών ουσιών, άρα και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επηρεάζει τη 

γεωργική παραγωγή διότι μειώνονται οι επιλογές των γεωργών σε φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των καλλιεργειών τους από 

διάφορους εχθρούς και ασθένειες. Η μεγαλύτερη μείωση σε αριθμό 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σημειώθηκε στην κατηγορία των εντομοκτόνων και 

αμέσως μετά στην κατηγορία των ζιζανιοκτόνων. Το πώς επηρεάζει η μείωση των 

διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην γεωργική παραγωγή κάθε κράτους 

μέλους εξαρτάται κυρίως από τις γεωργοκλιματολογικές συνθήκες της κάθε χώρας, από 

το ποιες είναι οι σημαντικές καλλιέργειες καλλιεργούνται σε αυτή τη χώρα αλλά και 

ποιες είναι οι απαιτήσεις αυτών των καλλιεργειών σε εισροές. Κατά συνέπεια η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα εντομοκτόνων επηρεάζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις 

Μεσογειακές χώρες σε σύγκριση με τα κράτη της βόρειας Ευρώπης (Machera and 

Markakis (2004); Matyjaszczyk (2007); Karabelas et al. (2009); Matyjaszczyk (2011)). 

Εξαιτίας της μείωσης της ποικιλίας διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

οι γεωργοί δεν έχουν την δυνατότητα πλέον να εναλλάσσουν διαφορετικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου για να 

αντιμετωπίσουν τον ίδιο εχθρό ή ασθένεια. Κατά συνέπεια τα τελευταία χρόνια οι 

γεωργοί χρησιμοποιούν συνεχώς τα ίδια φυτοπροστατευτικά προϊόντα και δραστικές 

ουσίες με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες και ο κίνδυνος της ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας των εχθρών και των ασθενειών των φυτών στα σημερινά διαθέσιμα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αρκετά μέλη της επιστημονικής κοινότητας είχαν κατά 

το παρελθόν εκφράσει φόβους πως η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή. 

Συγκεκριμένα πολλοί επιστήμονες υποστήριξαν πως η επαναλαμβανόμενη χρήση 
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λίγων, εγκεκριμένων από τη νομοθεσία, δραστικών ουσιών θα οδηγήσει σε 

προβλήματα στο μέλλον σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση εχθρών και 

ασθενειών των καλλιεργειών, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης ανθεκτικότητας αυτών 

των εχθρών στον περιορισμένο αριθμό των χρησιμοποιούμενων δραστικών ουσιών 

(Heimbach et al. (2002); Matyjaszczyk (2007); Bielza et al (2008); Karabelas et al. 

(2009); Matyjaszczyk (2011)). Εκτός από την επιστημονική κοινότητα πολλοί 

Ευρωπαίοι παραγωγοί φρούτων και λαχανικών υποστηρίζουν πως ήδη αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, εξαιτίας του περιορισμένου χαρτοφυλακίου φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που έχουν στην διάθεσή τους για να προστατέψουν τις καλλιέργειές τους 

(Clarke (2008); Karabelas et al. (2009)). Έτσι, είναι πλέον αποδεκτό πως οι Ευρωπαίοι 

γεωργοί θα πρέπει να παράγουν τα επόμενα χρόνια περισσότερα γεωργικά προϊόντα 

έχοντας στη διάθεσή τους και χρησιμοποιώντας λιγότερα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, κάτι το οποίο προβλέπεται και από το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/EK, 

που αφορά στην αειφορική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. Για 

να επιτευχθεί αυτό απαιτείται μία αποτελεσματικότερη αλλά και πιο ολοκληρωμένη 

χρήση των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνδυασμό με μη-χημικές 

μεθόδους προστασίας των καλλιεργειών, με τελικό στόχο να μην «χαθούν» επιπλέον 

δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαιτίας ανάπτυξης ανθεκτικότητας 

(Hillocks (2012)). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πιο αυστηρή νομοθεσία για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα οδήγησε σε αυξημένα κόστη έρευνας, ανάπτυξης και 

έγκρισης νέων ή επανέγκρισης παλιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει 

πως για να επενδύσει πλέον μία επιχείρηση σε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν θα 

πρέπει το ελάχιστο μέγεθος της αγοράς αυτού του προϊόντος να είναι πολύ μεγαλύτερο 

σε σχέση με ότι θεωρούνταν ικανοποιητικό πριν την εφαρμογή της οδηγίας 91/414. Το 

συγκεκριμένο γεγονός είχε μεγάλη επίπτωση τόσο στον αριθμό των εγκεκριμένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όσο και στον αριθμό των εγκεκριμένων χρήσεων 

αυτών των προϊόντων. Συνεπώς, παρατηρήθηκε το γεγονός οι εταιρείες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων να επιλέγουν να επενδύουν σε συγκεκριμένα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σε συγκεκριμένες χρήσεις τους, που να απευθύνονται 

στις σημαντικότερες καλλιέργειες του κάθε κράτους μέλους. Οι σημαντικές 

καλλιέργειες για μία χώρα είναι αυτές που καλλιεργούνται ευρέως και σε μεγάλη 

συνολική έκταση στην επικράτειά της. Τέτοιες καλλιέργειες τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε άλλα κράτη μέλη είναι τα σιτηρά και συγκεκριμένα η καλλιέργεια του σιταριού. 
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Έτσι, αυτό το γεγονός οδήγησε στο πρόβλημα να μην υπάρχουν ή να υπάρχουν 

ελάχιστα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και εγκεκριμένες χρήσεις τους για 

την προστασία των «μικρής σημασίας» καλλιεργειών (minor crops) του κάθε κράτους 

μέλους. Η «μικρής σημασίας» καλλιέργεια είναι αυτή που δεν καλλιεργείται ευρέως σε 

μία χώρα και έτσι η μικρή της έκταση δεν δικαιολογεί τις υψηλές δαπάνες για την 

ανάπτυξη μελετών από πλευράς μίας εταιρείας, για να εγκριθεί ένα φυτοπροστατευτικό 

προϊόν της, ώστε να χρησιμοποιείται και σε αυτή την καλλιέργεια. Για την Πολωνία για 

παράδειγμα, «μικρής σημασίας» καλλιέργειες θεωρούνται το καρότο και η μέντα, ενώ 

για την Ελλάδα καλλιέργειες μικρής σημασίας είναι τα φιστίκια, τα ρόδια, η φακή, η 

αγκινάρα, το σπαράγγι και άλλες για τις οποίες σήμερα υπάρχουν ελάχιστα 

εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

αυτές (Matyjaszczyk (2011); Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2012)). 

 

II.2.7.5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/414 

Τέλος, άλλη μία επίπτωση που συνδέεται έμμεσα με την οδηγία 91/414, είναι η 

αύξηση κυκλοφορίας και χρήσης παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Φυτοπροστασίας εκτιμάται πως το 5-7% των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ η αξία αυτή φτάνει ετήσια τα $260-370εκ. για την 

Ευρωπαϊκή αγορά. Τα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να είναι είτε 

προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που απαγορεύεται πλέον η χρήση τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ακόμη και πλαστά προϊόντα. Τα πλαστά φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα είναι συνήθως αντίγραφα γνωστών, branded, εγκεκριμένων προϊόντων που 

παράγονται από τις μεγάλες, R&D πολυεθνικές εταιρείες και τα οποία είναι υψηλής 

αξίας (ECPA (2008); Fishel (2012)). Η εμπορία και χρήση παράνομων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων θέτει σε κίνδυνο αγρότες, καταναλωτές και το 

περιβάλλον, αφού τα παράνομα, μη εγκεκριμένα και μη ελεγμένα προϊόντα καθώς και 

τα υπολείμματά τους στα φυτικά προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους 

αγρότες, τους καταναλωτές καθώς και καταστροφές στις ίδιες τις καλλιέργειες 

(Ε.ΣΥ.Φ. (2007)).  

 



51 

 

ΙΙ.2.8. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η βασική νομοθεσία που επηρέασε την αγορά των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ευρώπη τις τελευταίες 2 δεκαετίες ήταν η οδηγία 91/414/ΕΟΚ. Μετά 

από σχεδόν είκοσι χρόνια εφαρμογής της στην Ε.Ε., αντικαταστάθηκε από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο 

οποίος δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2009. Ο νέος Κανονισμός 1107/2009 ορίζει 

νέες απαιτήσεις, όρους και διαδικασίες για την έγκριση και διάθεση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Αυτός ο Κανονισμός τέθηκε 

σε ισχύ στις 14 Ιουνίου 2011 σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., αντικαθιστώντας την 

παλιά πλέον οδηγία 91/414 (Mereu (2011)). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νομοθεσίας είναι πως αρχικά ο 1107/2009 

είναι Κανονισμός και όχι οδηγία, όπως ήταν η 91/414. Συνεπώς, εφαρμόζεται άμεσα 

από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω νομοθετικές πράξεις 

από αυτά. Ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό του Κανονισμού είναι πως εισάγει 

κριτήρια επικινδυνότητας για τη μη-έγκριση μίας δραστικής ουσίας (hazard-based cut-

off criteria). Αυτά τα κριτήρια σχετίζονται με τις ιδιότητες και την ταξινόμηση των 

χημικών ουσιών ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή και 

ως ενδοκρινείς διαταράκτες. Τέλος, ένα βασικό στοιχείο του Κανονισμού 1107/2009 

είναι πως χωρίζει την Ε.Ε. σε τρεις ζώνες: τη Νότια ζώνη (Ελλάδα, Κύπρος, 

Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα), την Κεντρική ζώνη (Βέλγιο, 

Τσεχία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σλοβενία) και τη Βόρεια ζώνη (Δανία, 

Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Φιλανδία, Σουηδία). Η γενική ιδέα του διαχωρισμού της 

Ε.Ε. σε 3 ζώνες είναι για να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος σε όλα τα κράτη της ίδιας ζώνης, όταν έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί μόνο 

από ένα κράτος της ζώνης. Στόχος αυτής της απόφασης είναι να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

καθώς και να εναρμονιστούν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες αξιολόγησης και 

έγκρισης σε όλα τα κράτη μέλη (Mereu (2011); Williams (2011)). 

Στην Ελλάδα ο Καν. 1107/2009 ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις 14 Ιουνίου 

2011, ενώ στις 27 Ιανουαρίου 2012 δημοσιεύθηκε ο Ελληνικός νόμος 4036/2012 που 
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αφορά στη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων και στην ορθολογική τους  χρήση. Ο 

σκοπός του νόμου 4036/2012 είναι να θεσπίσει κάποια αναγκαία μέτρα για να 

εφαρμοστούν οι διατάξεις του Καν. 1107/2009. Συγκεκριμένα ο νόμος 4036, ορίζει πως 

στην Ελλάδα η αρμόδια Συντονιστική Εθνική Αρχή θα είναι η Δ/νση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενώ αρμόδια 

αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων για τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο (Νόμος 4036 (2012)).  

Ο νέος κανονισμός 1107/2009, όντας σε εφαρμογή μόνο για 1½ έτος, δεν μπορεί 

ακόμη να αξιολογηθεί σχετικά με τις επιπτώσεις που θα εμφανιστούν στην Ευρωπαϊκή 

αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαιτίας της εφαρμογής του. Όμως, είναι 

δεδομένο πως η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί, για να μπορέσει να τραφεί ο 

συνεχώς αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός της γης. Η αειφορική και η ασφαλής 

χρήση, τόσο για τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον, των εγκεκριμένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη 

της αύξησης της γεωργικής παραγωγής (Carvalho (2006); Williams (2011)). Αυτό 

αποδεικνύεται και από τη μελέτη του Rickard (2010) που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

για την πραγματική αξία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα συμπεράσματα 

αυτής της μελέτης αναφέρουν πως χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων οι 

στρεμματικές αποδόσεις των καλλιεργειών θα μειώνονταν κατά 50%, οι τιμές των  

γεωργικών τροφίμων θα αυξάνονταν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 40% και αυτή η 

αύξηση θα αναλογούσε τελικά για τους Βρετανούς καταναλωτές σε μία αύξηση των 

ετήσιων δαπανών για την αγορά τροφίμων κατά περίπου £70δισ. ή €87δισ. (Rickard 

(2010)). 
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IΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, που 

αφορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επηρέασε την αγορά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε Ελλάδα και Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια. Στα 

προηγούμενα κεφάλαια έγινε κριτική θεώρηση της διεθνούς και εγχώριας 

βιβλιογραφίας, που αφορά στην περιγραφή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην 

ιστορική τους εξέλιξη, στα οφέλη αλλά και στις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση 

τους καθώς και στην περιγραφή του συγκεκριμένου κλάδου τόσο στην παγκόσμια όσο 

και στην Ελληνική αγορά. Επίσης, έγινε πλήρης ανάλυση της βιβλιογραφίας που αφορά 

στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία σχετίζεται με τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά, ενώ αναφέρθηκαν λεπτομερώς οι επιπτώσεις και τα 

προβλήματα που, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, προέκυψαν από την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης νομοθεσίας, οι οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για τον καθορισμό 

των ερευνητικών πεδίων της παρούσας εργασίας. 

Ο κύριος στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων που 

σχετίζονται με τη διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων και μεγεθών της 

αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα 10 τουλάχιστον τελευταία έτη τόσο 

σε Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να συλλεχθούν 

δεδομένα μετά το έτος 2000 είναι γιατί κατά κύριο λόγο διερευνούνται οι οικονομικές 

επιπτώσεις εξαιτίας της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρήθηκε πως αν και η οδηγία 91/414/ΕΟΚ είχε ως 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 25 Ιουλίου 1993, η βασική εφαρμογής της ως προς την 

επαναξιολόγηση των «υπαρχόντων» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

πραγματοποιήθηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς μετά το 2001. Αυτός είναι ο βασικός 

λόγος που δεν θεωρείται απαραίτητο ούτε χρήσιμο να παρουσιαστούν και να 

αναλυθούν δεδομένα πριν το 2000. 

Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν και συλλέχθηκαν τα δεδομένα της αγοράς 

ήταν διάφορες και ποικίλες. Αυτό συνέβη, εξαιτίας τις ιδιαιτερότητας των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της αγοράς τους, η οποία είναι ιδιαίτερα 

εξειδικευμένη, για αυτό το λόγο δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης για τις 

στατιστικές υπηρεσίες. Έτσι, σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των 
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εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, που επιτρέπεται να περιέχονται σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να κυκλοφορούν στην αγορά της Ε.Ε. και της 

Ελλάδας, η πιο έγκυρη πηγή είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής - European Commission (διαθέσιμη στο: 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.htm). Από την 

παραπάνω βάση δεδομένων έγινε λεπτομερής καταμέτρηση της ετήσιας εξέλιξης του 

αριθμού των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών από το 1998 έως και το 2011, τελευταίο 

έτος εφαρμογής της οδηγίας 91/414. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος των 

αποτελεσμάτων της καταμέτρησης με χρήση της βιβλιογραφίας, καθώς και με 

προσεκτική μελέτη του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 της Επιτροπής που 

αφορά και περιλαμβάνει τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στην Ε.Ε.  

Σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη της αξίας της Ελληνικής αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων από το 2000 έως το 2011, η μοναδική έγκυρη πηγή 

από όπου χορηγήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα δεδομένα, είναι ο 

Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας  (Ε.ΣΥ.Φ.), ο οποίος είναι ο σύλλογος που 

εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Από την ίδια πηγή συλλέχθηκαν τα 

δεδομένα που αφορούν στη διαχρονική εξέλιξη των ποσοτήτων των δραστικών ουσιών 

που περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πουλήθηκαν στην Ελληνική 

αγορά για την περίοδο 2000-2011. Όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ο Ε.ΣΥ.Φ. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας 

(European Crop Protection Association  - ECPA), στην ιστοσελίδα του οποίου είναι 

αναρτημένα τα παραπάνω δεδομένα της Ελληνικής αγοράς (διαθέσιμα: 

http://www.ecpa.eu/page/industry-statistics). Από την ίδια ηλεκτρονική πηγή, 

συγκεντρώθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία για την συνολική αγορά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ε.Ε. των 15 πρώτων κρατών μελών της (δηλαδή  

του Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Δανίας, 

Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Αυστρίας, 

Φινλανδίας και Σουηδίας). Επιλέχθηκαν τα δεδομένα της αγοράς της Ε.Ε. των 15 

κρατών μελών, διότι στο σύνολο αυτής της αγοράς εφαρμόστηκε σταδιακά η οδηγία 

91/414 από την έναρξη ισχύος της έως και την κατάργησή της. Στα κράτη μέλη που 

εντάχθηκαν στην Ε.Ε. μετά το 2004, η οδηγία 91/414 εφαρμόστηκε σε μεταγενέστερη 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.htm
http://www.ecpa.eu/page/industry-statistics
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ημερομηνία έναρξης και με διαφορετικό ρυθμό, για αυτό το λόγο δεν είχε ιδιαίτερη 

σημασία να αναζητηθούν δεδομένα από αυτά τα κράτη. 

Για να διερευνηθεί κατά πόσο τα δύο παραπάνω μεγέθη της Ελληνικής αγοράς 

και της Ευρωπαϊκής αγοράς, δηλαδή η αξία της αγοράς φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και η ποσότητα των δραστικών ουσιών που περιέχονται στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πουλήθηκαν, επηρεάστηκαν μόνο από την οδηγία 

91/414, θεωρήθηκε σκόπιμο να συλλεχθούν και άλλα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα 

με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη γεωργία. Τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα στη γεωργία αποτελούν ένα μόνο μέρος από τις συνολικές εισροές που 

εφαρμόζονται και καταναλώνονται σε ένα σύστημα γεωργικής καλλιέργειας και η 

χρήση τους εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, όπως από τη 

συνολική καλλιεργήσιμη έκταση, το είδος των καλλιεργειών, τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν μέσα σε ένα έτος και από άλλους βιολογικούς παράγοντες (όπως την 

έξαρση φυτοπαθολογικών ασθενειών ή την εμφάνιση μεγάλων πληθυσμών εντόμων-

εχθρών των φυτικών καλλιεργειών). Έτσι, η πηγή των επιπρόσθετων δεδομένων είναι 

και πάλι η έγκυρη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα το σημείο 

της ιστοσελίδας που αφορά στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη της Ε.Ε. Για την 

ακρίβεια τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τα ετήσια στατιστικά για τη γεωργία της 

Ε.Ε. (διαθέσιμα: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm). 

Από την παραπάνω πηγή επιλέχθηκε, ως πρώτο δεδομένο η διαχρονική εξέλιξη της 

χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (utilized agricultural area) στην Ελλάδα και 

στην Ε.Ε. των 15 κρατών μελών. Δεύτερο δεδομένο που συγκεντρώθηκε είναι η 

διαχρονική εξέλιξη της αξίας της κατανάλωσης των συνολικών εισροών που 

εφαρμόζονται στη γεωργία (consumption of inputs) στην Ελληνική επικράτεια καθώς 

και στην επικράτεια της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών. Η αξία των συνολικών εισροών 

περιλαμβάνει εκτός από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα, το 

πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους, την ενέργεια-καύσιμα, τη συντήρηση 

εξοπλισμού και παγίων κεφαλαίων και όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται στη γεωργία. 

Η μελέτη των επιπτώσεων, από την εφαρμογής της Ευρωπαϊκής  οδηγίας 91/414, 

στις Ελληνικές επιχειρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων επικεντρώθηκε κατά 

κύριο λόγο στις επιπτώσεις που αφορούν στην παραγωγική τους δραστηριότητα. 

Εξαιτίας του γεγονότος της αδυναμίας εύρεσης αριθμητικών δεδομένων που να 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm
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αφορούν στην διαχρονική εξέλιξη της παραγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων, συγκεντρώθηκαν αριθμητικά δεδομένα των ετήσιων αποφάσεων 

εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της διαχρονικής εξέλιξής τους. Έτσι, 

από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

(ΥΠΑΑ&Τ) και συγκεκριμένα από τη βάση δεδομένων του καταλόγου 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, έγινε λεπτομερής καταμέτρηση του 

συνολικού αριθμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία χορηγούνταν έγκριση 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα ανά έτος για τη χρονική περίοδο 1998-2011. Παράλληλα για 

την ίδια περίοδο έγινε ετήσια καταμέτρηση του αριθμού των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, για τα οποία χορηγούνταν εγκρίσεις κυκλοφορίας και των οποίων οι 

παρασκευαστές τους ήταν Ελληνικές εταιρείες. Επίσης, από την ίδια βάση δεδομένων 

του ΥΠΑΑ&Τ, έγινε καταμέτρηση ανά κατηγορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που είναι σήμερα εγκεκριμένα στην Ελλάδα, καθώς και καταμέτρηση των 

εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων των οποίων οι παρασκευαστές τους 

είναι Ελληνικές εταιρείες. 

Τέλος, για τον αποπληθωρισμό των μεγεθών, που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

εκφράζονται σε αξία, χρησιμοποιήθηκε ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για την 

Ελληνική αγορά, ο οποίος υπολογίστηκε από την πηγή της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας. Αντίστοιχα για την αγορά της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών ο 

αποπληθωρισμός υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (Harmonized Ιndices of Consumer Prices) των 15 κρατών μελών από την 

πηγή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Eurostat (διαθέσιμο: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database). 

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας, δηλαδή η διερεύνηση των 

οικονομικών επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην αγορά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα μπορούσε να απαντηθεί με μία εναλλακτική 

τεχνική. Αυτή η τεχνική θα βασίζονταν στην ανάλυση της διαχρονικής μεταβολής και 

εξέλιξης των επιμέρους αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και ισολογισμών των σημαντικότερων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, τα τελευταία 10 χρόνια, στην Ελλάδα. 

Βασική αδυναμία αυτής της τεχνικής είναι πως οι περισσότερες, αν όχι όλες οι 

επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν παράλληλη δραστηριότητα και στον ευρύτερο 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
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κλάδο των αγροτικών εφοδίων. Δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις του 

συγκεκριμένου κλάδου διαθέτουν στην Ελληνική αγορά ταυτόχρονα με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα ή/και σπόρους, πολλαπλασιαστικό υλικό και 

διάφορα άλλα προϊόντα για χρήση στη γεωργία. Τα υπόλοιπα προϊόντα αγροτικών 

εφοδίων δεν επηρεάζονται από τις νομοθεσίες και τις αποφάσεις που αφορούν στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνεπώς, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και των 

μεταβολών των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτών των 

επιχειρήσεων θα οδηγούσε πολύ πιθανώς σε μη ασφαλή και μη ορθά συμπεράσματα, 

αφού οι χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις δεν βασίζονται αποκλειστικά και μόνο 

στη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά. Για το λόγο 

αυτό επιλέχθηκε η τεχνική της συγκέντρωσης και ανάλυσης όλων των δεδομένων που 

περιγράφηκαν στις παραπάνω παραγράφους. 
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IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Ο βασικός σκοπός της οδηγίας 91/414 ήταν να εναρμονίσει τις εθνικές 

νομοθεσίες και αγορές φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα διάφορα κράτη μέλη, 

καθώς και να ελέγξει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μειώνοντας τις αρνητικές 

επιδράσεις από τη χρήση τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Συνεπώς, οι αλλαγές 

που σημειώθηκαν εξαιτίας της οδηγίας 91/414 είχαν ως γνώμονα το όφελος της 

ανθρώπινης υγείας, της κοινωνίας και γενικότερα του περιβάλλοντος. Όμως, οι αλλαγές 

που σημειώθηκαν δημιούργησαν σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα, που 

επηρέασαν κυρίως την αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Πίνακας 1. Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. 
(Πηγές: European Commission (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database), 

ΚΑΝ. (ΕΕ) 540/2011). 

ΕΤΟΣ «Υπάρχουσες» 

δραστικές ουσίες 

«Νεοφανείς» 

δραστικές ουσίες 

ΣΥΝΟΛΟ 

δραστικών ουσιών 

1998 946 1 947 

1999 945 4 949 

2000 938 5 943 

2001 936 14 950 

2002 615 24 639 

2003 610 46 656 

2004 498 54 552 

2005 487 64 551 

2006 479 70 549 

2007 349 70 419 

2008 290 82 372 

2009 279 87 366 

2010 265 93 358 

2011 255 98 353 

 

Η πιο βασική αρνητική επίπτωση της εφαρμογής της οδηγίας 91/414 στη αγορά 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ήταν η μείωση του αριθμού των εγκεκριμένων 

δραστικών ουσιών που επιτρέπονται να περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ε.Ε. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήχθη τόσο στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Ε.Ε., που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, όσο και με μελέτη του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 της 

Επιτροπής που περιλαμβάνει τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στην 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database
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Ε.Ε. κατά το έτος 2011, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και απεικονίζονται με γράφημα 

στο Διάγραμμα 3. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε διαχωρισμός των 

δραστικών ουσιών στις «υπάρχουσες», αυτές δηλαδή που κυκλοφορούσαν ήδη στην 

Ευρωπαϊκή αγορά πριν τις 25 Ιουλίου 1993 και στις «νεοφανείς» δραστικές ουσίες, 

δηλαδή σε αυτές που εισήχθησαν στην αγορά μετά τις 26 Ιουλίου 1993 (ημερομηνία 

έναρξης εφαρμογής της οδηγίας 91/414). 
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Διάγραμμα 3. Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών στην αγορά της Ε.Ε.  
Οι «υπάρχουσες» δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων απεικονίζονται με 

μπλε χρώμα, ενώ οι «νεοφανείς» με κόκκινο (πηγές: European Commission  Καν. (ΕΕ) 

αριθμ. 540/2011). 

 

Έτσι, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως το 1998 ήταν εγκεκριμένες συνολικά 

947 δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε., εκ των 

οποίων μόνο μία ουσία ήταν νεοφανής και εγκεκριμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 91/414. Το 2011, τελευταίο έτος εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας, ο 

συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών είναι 353 δραστικές ουσίες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκ των οποίων οι 255 είναι «υπάρχουσες» δραστικές 

ουσίες και οι 98 είναι «νεοφανείς». Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία πως ο συνολικός αριθμός των δραστικών ουσιών που 

επιτρέπονται να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα μειώθηκε σταδιακά, κατά τη χρονική περίοδο από το 1998 έως το 2011, κατά 
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62,7%. Αυτή η μείωση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην διαδικασία της 

επαναξιολόγησης των «υπαρχόντων» δραστικών ουσιών στα πλαίσια της εφαρμογής 

της οδηγίας 91/414, που είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός μόνο των «υπαρχόντων» 

δραστικών ουσιών να μειωθεί, τη χρονική περίοδο 1998-2011, κατά περίπου 73%. 

Αντίθετα, οι «νεοφανείς» δραστικές ουσίες την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκαν από 

μία (1) ουσία το 1998 σε 98 δραστικές ουσίες. Η εισαγωγή νέων δραστικών ουσιών 

στην αγορά της Ε.Ε. οφείλεται στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των μεγάλων R&D 

εταιρειών που ανακάλυψαν νέες χημικές ουσίες, οι οποίες πληρούσαν τις απαιτήσεις 

της οδηγίας 91/414 και έτσι εγκρίθηκαν ως δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ε.Ε. Όμως, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα, ο αριθμός των 98 

«νεοφανών» δραστικών ουσιών που τελικά εγκρίθηκαν και εισήχθηκαν στην 

Ευρωπαϊκή αγορά υπολείπεται κατά πολύ των 691 παλιών, «υπαρχόντων» δραστικών 

ουσιών που αποσύρθηκαν από την αγορά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία που 

υποστηρίζει πως η καινοτομία σε νέες δραστικές ουσίες δεν θα μπορέσει να 

αντικαταστήσει τον μεγάλο αριθμό παλιών δραστικών ουσιών που αποσύρονται από 

την αγορά, καθώς επίσης και πως ο ρυθμός εισαγωγής και τοποθέτησης των νεοφανών 

δραστικών ουσιών στην αγορά είναι σχετικά αργός με κατά μέσο όρο 7 νέες ουσίες ανά 

έτος. Ερμηνεύοντας τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, μπορεί να αναφερθεί πως 

λιγότερες εγκεκριμένες δραστικές ουσίες σημαίνει λιγότερα διαθέσιμα διαφορετικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα προς διάθεση και χρήση στη σημερινή αγορά της Ε.Ε. σε 

σύγκριση με 10 χρόνια πριν. Έτσι, έχοντας υπόψη το γεγονός πως οι δραστικές ουσίες 

που αποσύρθηκαν από την αγορά ήταν παλιές, δηλαδή υπήρχαν στην αγορά πριν το 

1993, μπορεί να υποστηριχθεί πως τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα των οποίων η 

διάθεση και χρήση απαγορεύτηκε στην Ε.Ε. ήταν κυρίως προϊόντα που η προστασία 

τους λόγω πατέντας είχε λήξει και κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά γενόσημες 

(generic) εκδοχές τους. Συνεπώς, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να καταλήξει 

στο συμπέρασμα πως στη σημερινή αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της 

Ε.Ε., συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, περιορίστηκε σημαντικά τόσο ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των generic φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όσο και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (patented και generic) 

σε σύγκριση με την αγορά του 2000. 
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IV.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Για την ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της Ελληνικής αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη χρονική περίοδο 

2000-2011, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τα αρχεία που χορηγήθηκαν από τον 

Ε.ΣΥ.Φ. (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας) και από την ιστοσελίδα του ECPA 

(European Crop Protection Association). Συγκεκριμένα τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν αφορούσαν: α) Στην αξία της αγοράς των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που πουλήθηκαν στην Ελλάδα, από τις εταιρείες χονδρικής πώλησης. β) Στις 

ποσότητες των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

πουλήθηκαν ανά έτος στην Ελλάδα, από τις ίδιες εταιρείες. 

Η διαχρονική εξέλιξη της ονομαστικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ελλάδα για την περίοδο 2000-2011 παρουσιάζεται ανά κατηγορία στον 

Πίνακα 2, ενώ στο Διάγραμμα 4 απεικονίζεται το σύνολό της. 

Πίνακας 2. Η διαχρονική εξέλιξη της ονομαστικής αξίας της Ελληνικής αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) (πηγές: Ε.ΣΥ.Φ. και ECPA). 

ΕΤΟΣ Ζιζανιοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Μυκητοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Εντομοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Λοιπά   

(σε χιλ. €) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε χιλ. €) 

2000 59.080 36.000 65.915 16.605 177.600 

2001 58.755 35.985 62.985 15.425 173.150 

2002 56.337 39.295 58.666 14.602 168.900 

2003 65.498 39.148 61.354 16.750 182.750 

2004 71.400 44.500 68.700 14.700 199.300 

2005 65.200 43.000 62.000 14.400 184.600 

2006 49.200 40.100 53.200 12.480 154.980 

2007 54.681 47.450 53.180 8.950 164.261 

2008 54.743 48.836 51.398 8.075 163.052 

2009 51.185 46.744 48.612 7.416 153.957 

2010 45.654 44.912 53.903 20.753 165.222 

2011 45.996 46.358 56.488 21.621 170.463 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες €, για τις 

τέσσερις βασικές κατηγορίες: ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και τα λοιπά 
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ρυθμιστές ανάπτυξης και τα απολυμαντικά εδάφους). 

Επίσης, παρουσιάζεται και το σύνολο των τεσσάρων βασικών κατηγοριών. Η αξία είναι 

καθαρές πωλήσεις χονδρικής, ύστερα από αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων, δώρων και 

επιστροφών προϊόντων. 

y = -1705,2x + 182603
R² = 0,2232
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Διάγραμμα 4. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής ονομαστικής αξίας της 

Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) και η γραμμή δείχνει τη γραμμή 

τάσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της συνολικής αγοράς που εκφράζεται με την 

εξίσωση y=-1.705,2x + 182.603. 

 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η ονομαστική αξία της συνολικής 

Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων το έτος 2000 ήταν €177.600χιλ. και 

η αντίστοιχη αξία το 2011 ήταν μειωμένη κατά 4,1% περίπου, δηλαδή στα €170.463χιλ. 

Για την κατηγορία των ζιζανιοκτόνων η μείωση για την αντίστοιχη περίοδο έφτασε το 

22,1% ενώ για τα εντομοκτόνα το 14,3%. Αντίθετα, στις κατηγορίες των μυκητοκτόνων 

και των υπόλοιπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σημειώθηκε αύξηση της 

ονομαστικής αξίας της αγοράς τους στην Ελλάδα κατά 28,7% και 30,2% αντίστοιχα. 

Με σκοπό να ερμηνευτούν και να συγκριθούν ορθότερα τα παραπάνω δεδομένα, 

καθώς και η διαχρονική εξέλιξή τους, πραγματοποιήθηκε ο αποπληθωρισμός της 

ονομαστικής αξίας της Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Πίνακα 

2. Για την μετατροπή της ονομαστικής αξίας σε πραγματική, χρησιμοποιήθηκε ο 
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Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για κάθε έτος της περιόδου 2000-2011, με 

έτος βάσης το 2000 (2000→100,00). Η διαχρονική εξέλιξη του εθνικού ΔΤΚ 

υπολογίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και 

παρουσιάζεται, στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας, στον Πίνακα 12. 

Έτσι, μετά τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας της Ελληνικής αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την βοήθεια του αποπληθωριστή του επιπέδου του 

Εθνικού ΔΤΚ έτους βάσης 2000, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά κατηγορία 

προϊόντων στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 5 απεικονίζεται το σύνολό τους. Η 

πραγματική αξία εκφράζεται όπως και παραπάνω σε χιλιάδες €. 

 

Πίνακας 3. Η διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής αξίας της Ελληνικής αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) και ο υπολογισμός έγινε με τον 

αποπληθωριστή του επιπέδου του Εθνικού ΔΤΚ, έτους βάσης 2000. 

ΕΤΟΣ Ζιζανιοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Μυκητοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Εντομοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Λοιπά   

(σε χιλ. €) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε χιλ. €) 

2000 59.080 36.000 65.915 16.605 177.600 

2001 57.010 34.917 61.115 14.967 168.009 

2002 52.879 36.883 55.065 13.706 158.532 

2003 59.647 35.651 55.873 15.254 166.424 

2004 63.063 39.304 60.678 12.984 176.029 

2005 55.574 36.652 52.847 12.274 157.347 

2006 40.755 33.217 44.069 10.338 128.380 

2007 43.598 37.833 42.402 7.136 130.969 

2008 42.808 38.189 40.192 6.315 127.504 

2009 38.995 35.612 37.035 5.650 117.292 

2010 33.073 32.535 39.049 15.034 119.691 

2011 32.534 32.790 39.955 15.293 120.571 

 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η συνολική πραγματική αξία της Ελληνικής 

αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχει μειωθεί από το 2000 έως το 2011 κατά 

32,1% (συγκεκριμένα η πραγματική αξία από €177.600χιλ. το 2000, μειώθηκε σε 

€120.571χιλ. το 2011). Τα ζιζανιοκτόνα σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση σε 
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πραγματική αξία κατά 44,9%, ακολούθησαν τα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα με 

μείωση 40,3% και 8,9% αντίστοιχα, ενώ η πραγματική αξία της αγοράς των υπόλοιπων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων μειώθηκε μόλις κατά 7,9%. Στο Διάγραμμα 5 

απεικονίζεται η γραμμή τάσης της μείωσης της συνολικής πραγματικής αξίας της 

Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που εκφράζεται από την εξίσωση: 

y=-5.977,7x + 184.550. 

y = -5977,7x + 184550
R² = 0,8338
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Διάγραμμα 5. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής πραγματικής αξίας της 

Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) και η γραμμή δείχνει τη γραμμή 

τάσης μείωσης της πραγματικής αξίας της συνολικής αγοράς που εκφράζεται με την 

εξίσωση y=-5.977,7x + 184.55. 

 

Για να αναλυθεί και να ερμηνευθεί καλύτερα η μείωση της πραγματικής αξίας της 

Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αποδεικνύεται από τα 

παραπάνω δεδομένα, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη συνέχεια η διαχρονική εξέλιξη 

των ποσοτήτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν κατά την 

περίοδο 2000-2011 στην Ελλάδα. Εξαιτίας της αδυναμίας εύρεσης δεδομένων που να 

αφορούν αποκλειστικά σε ποσότητες πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην Ελληνική αγορά, θα παρουσιαστούν παρακάτω τα δεδομένα της διαχρονικής 

εξέλιξης των ποσοτήτων δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

πουλήθηκαν στην Ελληνική αγορά την περίοδο 2000-2011. Οι ποσότητες των 

δραστικών ουσιών είναι αντιπροσωπευτικές και συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες 
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ποσότητες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν. Για να γίνει 

κατανοητή η σχέση ποσότητας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και ποσότητας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε αυτό δίνεται το παρακάτω παράδειγμα. Αν για το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν “Α”, που περιέχει τη δραστική ουσία “a” σε ποσοστό 50%, 

η συνολική ποσότητά του που πουλήθηκε στην Ελληνική αγορά για ένα έτος ήταν 1 

κιλό, τότε η ποσότητα της δραστικής του ουσίας “a” που διατέθηκε στην Ελληνική 

αγορά θα είναι 0,5 κιλά. Τα αποτελέσματα των ποσοτήτων δραστικών ουσιών των 

πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσιάζονται ανά κατηγορία 

προϊόντος στον Πίνακα 4, ενώ η συνολική ποσότητα των δραστικών ουσιών όλων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων απεικονίζεται στο Διάγραμμα 6. 

Πίνακας 4. Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοτήτων των δραστικών ουσιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν στην Ελληνική αγορά. 

Οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιάδες κιλά (kg) δραστικών ουσιών (πηγή: Ε.ΣΥ.Φ. και 

ECPA). 

ΕΤΟΣ Ζιζανιοκτόνα 

(σε χιλ. kg) 

Μυκητοκτόνα 

(σε χιλ. kg) 

Εντομοκτόνα 

(σε χιλ. kg) 

Λοιπά     

(σε χιλ. kg) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε χιλ. kg) 

2000 2.331 4.676 2.864 1.260 11.131 

2001 2.650 4.860 2.638 963 11.111 

2002 3.398 4.458 3.056 940 11.851 

2003 2.872 4.363 2.663 1.232 11.130 

2004 2.675 5.017 2.627 1.275 11.594 

2005 2.997 4.975 3.108 1.003 12.083 

2006 2.250 4.600 2.539 930 10.320 

2007 2.916 8.333 2.507 1.165 14.921 

2008 2.035 5.541 2.284 975 10.835 

2009 1.287 3.205 1.194 851 6.536 

2010 1.992 2.765 1.703 732 7.192 

2011 1.852 2.528 1.546 966 6.892 

 

Από τα αποτελέσματα αποδεικνύεται πως, εκτός από τη διαχρονική μείωση της 

συνολικής πραγματικής αξίας της Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

σημειώνεται επίσης και μείωση των ποσοτήτων των δραστικών ουσιών των 

πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα για την ίδια περίοδο 2000-
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2011. Συγκεκριμένα, οι ποσότητες των δραστικών ουσιών των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 38,1% για τη χρονική 

περίοδο 2000-2011. Στις επιμέρους βασικές κατηγορίες φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, σημειώθηκε σημαντική μείωση στις ποσότητες των δραστικών ουσιών των 

πωληθέντων εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων κατά 46,1% και 45,9% αντίστοιχα. Για 

τα ζιζανιοκτόνα η μείωση στην ποσότητα που διατέθηκε έφτασε το 20,5% και για τα 

υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα το 23,3%. 

y = -392,87x + 13020
R² = 0,3342
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Διάγραμμα 6. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής ποσότητας δραστικών ουσιών 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν στην Ελληνική αγορά.  

Οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιάδες κιλά (kg) και η γραμμή δείχνει τη γραμμή τάσης 

της μείωσης των πωληθέντων ποσοτήτων δραστικών ουσιών που εκφράζεται με την 

εξίσωση y=-392,87x + 13.020. 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι φανερό πως υπάρχει μία συρρίκνωση της 

αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα για την περίοδο 2000-2011 τόσο 

ως προς την πραγματική αξία της αγοράς, όσο και ως προς τη συνολική ποσότητα των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται σε αυτή. Για να αποδοθεί όμως αυτή η 

υφιστάμενη μείωση της Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ως 

επίπτωση της μείωσης του αριθμού των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και κατά 

συνέπεια των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξαιτίας της εφαρμογής 

της οδηγίας 91/414 στην Ε.Ε., θα πρέπει να αναλυθούν κάποια περαιτέρω δεδομένα 

από τα οποία εξαρτάται και σχετίζεται η ζήτηση και χρήση των φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων. Έτσι, παρακάτω θα αναλυθούν τα δεδομένα που αφορούν: α) Στη 

διαχρονική εξέλιξη της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της Ελλάδας, κατά την 

περίοδο 2000-2010. β) Στη διαχρονική εξέλιξη της αξίας των συνολικών εισροών που 

καταναλώθηκαν στη γεωργία, στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2010. 

Η διαχρονική εξέλιξη της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της Ελλάδας, 

για τη χρονική περίοδο 2000-2010, παρουσιάζεται στον Πίνακα 14 που βρίσκεται στο 

Παράρτημα της παρούσας εργασίας και απεικονίζεται γραφικά στο Διάγραμμα 7 

παρακάτω. Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilized agricultural area) 

εκφράζεται σε χιλιάδες εκτάρια (ή αλλιώς σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα). Από το 

Διάγραμμα 7 αποδεικνύεται πως παρά τη διακύμανση, η συνολική ετήσια 

χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην Ελλάδα παραμένει σταθερή κατά τη χρονική 

περίοδο 2000-2010.  

y = 2,1364x + 3797,6
R² = 0,0011
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Διάγραμμα 7. Η διαχρονική εξέλιξη της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 

στην Ελλάδα.  
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilized agricultural area) εκφράζεται σε 

χιλιάδες εκτάρια (ha) (πηγή: European Commission, διαθέσιμο: 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm). 

 

Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των συνολικών εισροών στη γεωργική 

παραγωγή στην Ελλάδα, για την περίοδο 2000-2010, παρουσιάζεται στον Πίνακα 15, 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm


68 

 

που βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. Στον συγκεκριμένο πίνακα η 

ετήσια κατανάλωση των συνολικών εισροών (consumption of inputs) εκφράζεται ως 

ονομαστική αξία σε εκατομμύρια Ευρώ (€). Η αξία των συνολικών εισροών στη 

γεωργία περιλαμβάνει, εκτός από τις εισροές σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τις 

εισροές σε λιπάσματα, σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους, σε ενέργεια-

καύσιμα, σε συντήρηση του εξοπλισμού και παγίων κεφαλαίων και σε όλα τα υπόλοιπα 

αγαθά και υπηρεσίες που έχουν χρήση στη γεωργία. Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 

15 φαίνεται πως η ονομαστική αξία των συνολικών εισροών στη γεωργία στην Ελλάδα 

αυξήθηκε από €2.896εκ. το 2000, σε €4.678εκ. το 2010. 

Με σκοπό να συγκριθεί ορθότερα η κατανάλωση των συνολικών εισροών στην 

γεωργία με την πραγματική αξία της αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε ο αποπληθωρισμός της ονομαστικής αξίας της 

κατανάλωσης των συνολικών εισροών στην Ελληνική γεωργία. Για την μετατροπή της 

ονομαστικής αξίας σε πραγματική χρησιμοποιήθηκε ο Εθνικός Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) για κάθε έτος της περιόδου 2000-2010, με έτος βάσης το 2000 

(2000→100,00) που παρουσιάζεται στον Πίνακα 12 του Παραρτήματος. 

Πίνακας 5. Η διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής αξίας της κατανάλωσης των 

συνολικών εισροών στη γεωργία στην Ελλάδα. 
Η πραγματική αξία της κατανάλωσης των συνολικών εισροών (consumption of inputs)  

στην Ελληνική γεωργία εκφράζεται  σε εκ. Ευρώ (€) και ο υπολογισμός της έγινε με 

τον αποπληθωριστή του επιπέδου του Εθνικού ΔΤΚ, έτους βάσης 2000. 

ΕΤΟΣ Συνολικές Εισροές στη Γεωργία 

(πραγματική αξία σε εκ. €) 

2000 2.896 

2001 2.801 

2002 2.758 

2003 2.906 

2004 3.073 

2005 3.353 

2006 3.258 

2007 3.500 

2008 3.868 

2009 3.393 

2010 3.389 
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Έτσι, μετά τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας της κατανάλωσης των εισροών 

στην γεωργία στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 και 

απεικονίζονται στο Διάγραμμα 8. Η πραγματική αξία εκφράζεται όπως και στην 

περίπτωση της ονομαστικής αξίας σε εκατομμύρια Ευρώ (€). 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 5 και του Διαγράμματος 8 αποδεικνύεται πως η 

πραγματική αξία των συνολικών εισροών που καταναλώθηκαν στην Ελληνική γεωργία 

αυξήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2000-2010. Συγκεκριμένα η πραγματική αξία των 

εισροών της γεωργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε από €2.896εκ. το 2000 σε €3.389εκ. το 

2010, δηλαδή περίπου κατά 17%. 

y = 86,686x + 2679,4
R² = 0,6968
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Διάγραμμα 8. Η διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής αξίας της κατανάλωσης των 

συνολικών εισροών στη γεωργία στην Ελλάδα.  
Η πραγματική αξία της κατανάλωσης των συνολικών εισροών εκφράζεται σε εκ. Ευρώ 

(€). Η γραμμή δείχνει τη γραμμή τάσης αύξησης της πραγματικής αξίας κατανάλωσης 

που εκφράζεται με την εξίσωση y=86,686x + 2.679,4. 

 

Συνδέοντας και ερμηνεύοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, δηλαδή της 

διαχρονικής εξέλιξης της πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ελλάδα, της ποσότητας των δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν στην Ελλάδα, της 

χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και της πραγματικής αξίας της κατανάλωσης 
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των συνολικών εισροών της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα μπορούν να εξαχθούν 

τα παρακάτω συμπεράσματα. 

Τα μεγέθη τόσο της πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, όσο και της ποσότητας των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που πωλούνται ανά έτος στην Ελλάδα μειώθηκαν σταδιακά κατά τη χρονική 

περίοδο 2000-2011. Το ποσοστό μείωσης της συνολικής ποσότητας των δραστικών 

ουσιών των πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μεγαλύτερο (κατά 

38,1%) σε σύγκριση με το ποσοστό μείωσης της πραγματικής αξίας της αγοράς των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (κατά 32,1%). 

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο αποδεικνύεται πως η χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση παραμένει σταθερή στην Ελλάδα, ενώ η πραγματική αξία της 

κατανάλωσης των συνολικών εισροών στη Ελληνική γεωργία αυξήθηκε κατά 17%. 

Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η μείωση τόσο της πραγματικής αξίας 

της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και της ποσότητας των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά έτος στην Ελλάδα, δεν οφείλεται σε μείωση της 

ζήτησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αφού τόσο η χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση όσο και η κατανάλωση των συνολικών εισροών στην Ελληνική 

γεωργία δεν σημειώνουν τάσεις μείωσης. 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο 2000-2011, μειώθηκαν σημαντικά οι δραστικές 

ουσίες που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην 

Ελλάδα (μείωση κατά 62,7%), άρα μειώθηκε σημαντικά το εύρος των διαφορετικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται σήμερα στην Ελληνική αγορά σε 

σύγκριση με 10 χρόνια πριν. Έχοντας υπόψη το παραπάνω γεγονός, μπορεί να συναχθεί 

πως η συρρίκνωση της Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην μείωση του αριθμού των διαφορετικών δραστικών ουσιών, άρα 

και των διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξαιτίας της εφαρμογής της 

οδηγία 91/414. 

Τέλος, αν ληφθούν υπόψη η σημαντική μείωση (κατά 62,7%) στο εύρος των 

διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά σήμερα, η 

μείωση (κατά 38,1%) στην ποσότητα δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που πωλούνται ανά έτος και η ακόμη μικρότερη μείωση (κατά 32,1%) της 

πραγματικής αξίας αυτής της αγοράς, μπορούμε να συμπεράνουμε πως: α) Σήμερα 
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χρησιμοποιείται πολύ μικρότερη ποικιλία διαφορετικών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ελληνική γεωργία σε σύγκριση με το 2000. β) Τα διαθέσιμα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα σήμερα χρησιμοποιούνται πιο εντατικά, με 

επαναλαμβανόμενες χρήσεις και εφαρμογές, συνεπώς σε μεγαλύτερες ποσότητες σε 

σύγκριση με το 2000, αφού οι Έλληνες γεωργοί δεν έχουν στη διάθεσή τους πολλά 

διαφορετικά προϊόντα τα οποία να εναλλάσσουν όπως συνέβαινε στο παρελθόν. γ) Το 

ποσοστό μείωσης της πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

δεν είναι ανάλογο του ποσοστού μείωσης της συνολικής ποσότητας των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά ούτε και του ποσοστού μείωσης του αριθμού 

των διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 

Συνεπώς, μπορεί συμπερασματικά να αναφερθεί πως οι παραπάνω αλλαγές στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ως συνέπεια της εφαρμοζόμενης  Ευρωπαϊκής οδηγίας 

91/414, οδήγησαν τελικά σε αύξηση της τιμής των παλιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που έχουν έγκριση και διατίθενται στην Ελληνική αγορά ακόμη και σήμερα. 

 

IV.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Όπως αναφέρθηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οδηγία 91/414 

εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Συνεπώς, για να αναλυθούν σε 

μεγαλύτερο εύρος οι οικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας 91/414 θα παρουσιαστούν 

παρακάτω τα αντίστοιχα δεδομένα της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την 

ευρύτερη αγορά της Ε.Ε. των αρχικών 15 κρατών μελών της. Το πρώτο δεδομένο που 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6 και απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9 είναι η διαχρονική 

εξέλιξη της ονομαστικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. 

των 15 κρατών μελών, για την περίοδο 2001-2010. Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε 

χιλιάδες Ευρώ (€), για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, 

εντομοκτόνα και τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για το σύνολό 

τους. 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η συνολική ονομαστική αξία της αγοράς 

των 15 κρατών μελών το έτος 2001 ήταν €5.898.263χιλ., ενώ η αντίστοιχη αξία το 2010 

ήταν αυξημένη κατά 5,2% στα €6.203.425χιλ. Για την κατηγορία των ζιζανιοκτόνων η 

αύξηση για την αντίστοιχη περίοδο έφτασε το 2,8%, για τα μυκητοκτόνα το 8,5% και 
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για τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα το 16%. Αντίθετα, στη κατηγορία των 

εντομοκτόνων σημειώθηκε μείωση της ονομαστικής αξίας της αγοράς τους κατά 2,9%. 

Πίνακας 6. Η διαχρονική εξέλιξη της ονομαστικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 
Η ονομαστική αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) (πηγή: ECPA, 

διαθέσιμο: http://www.ecpa.eu/page/industry-statistics). 

ΕΤΟΣ Ζιζανιοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Μυκητοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Εντομοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Λοιπά  

(σε χιλ. €) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε χιλ. €) 

2001 2.395.660 2.116.784 863.424 522.395 5.898.263 

2002 2.364.269 2.183.283 855.144 505.523 5.908.219 

2003 2.365.844 1.835.409 791.653 496.087 5.488.993 

2004 2.487.981 2.078.172 856.242 499.121 5.921.516 

2005 2.378.702 2.063.398 827.278 513.958 5.783.336 

2006 2.286.990 2.036.124 762.032 513.972 5.599.118 

2007 2.437.543 2.131.368 849.044 587.355 6.005.310 

2008 2.737.554 2.459.580 756.813 648.720 6.602.667 

2009 2.588.682 2.425.393 805.084 631.464 6.450.623 

2010 2.462.804 2.295.930 838.611 606.080 6.203.425 

 

y = 73811x + 6E+06
R² = 0,4088
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Διάγραμμα 9. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής ονομαστικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 

Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) και η γραμμή δείχνει τη γραμμή 

τάσης αύξησης της ονομαστικής αξίας της συνολικής αγοράς που εκφράζεται με την 

εξίσωση y=73.811x + 5.580.186,33. 

http://www.ecpa.eu/page/industry-statistics
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Με σκοπό να ερμηνευτούν και να συγκριθούν ορθότερα τα παραπάνω δεδομένα, 

καθώς και η διαχρονική εξέλιξή τους, πραγματοποιήθηκε ο αποπληθωρισμός της 

ονομαστικής αξίας της Ευρωπαϊκής αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 

15 κρατών μελών. Για τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας σε πραγματική 

χρησιμοποιήθηκε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της αγοράς 

της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών για κάθε έτος της περιόδου 2001-2010, με έτος βάσης το 

2001 (2001→100,00). Η διαχρονική εξέλιξη του εναρμονισμένου ΔΤΚ υπολογίστηκε 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας 

εργασίας στον Πίνακα 13. 

Έτσι, μετά τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε., τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται ανά κατηγορία προϊόντων στον Πίνακα 7, ενώ η διαχρονική εξέλιξη 

της αξίας του συνόλου της αγοράς απεικονίζεται στο Διάγραμμα 10 παρακάτω. Η 

πραγματική αξία εκφράζεται όπως και στην περίπτωση της ονομαστικής αξίας σε 

χιλιάδες Ευρώ (€). 

Πίνακας 7. Η διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε.  
Η πραγματική αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) και ο υπολογισμός της 

έγινε με τον αποπληθωριστή του επιπέδου του Εναρμονισμένου ΔΤΚ της Ε.Ε. των 15 

κρατών μελών, έτους βάσης 2001. 

ΕΤΟΣ Ζιζανιοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Μυκητοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Εντομοκτόνα 

(σε χιλ. €) 

Λοιπά   

(σε χιλ. €) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε χιλ. €) 

2001 2.395.660 2.116.784 863.424 522.395 5.898.263 

2002 2.311.113 2.134.196 835.918 494.157 5.775.385 

2003 2.266.134 1.758.055 758.288 475.179 5.257.656 

2004 2.333.941 1.949.505 803.229 468.219 5.554.893 

2005 2.186.307 1.896.506 760.366 472.388 5.315.566 

2006 2.060.351 1.834.346 686.515 463.038 5.044.250 

2007 2.151.406 1.881.172 749.377 518.407 5.300.362 

2008 2.339.790 2.102.205 646.849 554.462 5.643.305 

2009 2.193.798 2.055.418 682.275 535.139 5.466.630 

2010 2.050.628 1.911.682 698.261 504.646 5.165.216 
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Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η συνολική πραγματική αξία της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών έχει μειωθεί από το 

2001 έως το 2010 κατά 12,4% (συγκεκριμένα η πραγματική αξία από €5.898.263χιλ. το 

2001, μειώθηκε σε €5.165.216χιλ. το 2010). Τα εντομοκτόνα σημείωσαν την 

μεγαλύτερη μείωση σε πραγματική αξία κατά 19,2%, ακολούθησαν τα ζιζανιοκτόνα και 

τα μυκητοκτόνα με μείωση 14,4% και 9,7% αντίστοιχα, ενώ η πραγματική αξία της 

αγοράς των υπόλοιπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μειώθηκε μόλις κατά 3,4%. 

Στο Διάγραμμα 10 απεικονίζεται η γραμμή τάσης της μείωσης της συνολικής 

πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ε.Ε. των 15 κρατών 

μελών που εκφράζεται από την εξίσωση: y=-47.669x + 5.704.331,75. 

y = -47669x + 6E+06
R² = 0,2765
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Διάγραμμα 10. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής πραγματικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 

Η αξία της αγοράς εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ (€) και η γραμμή δείχνει τη γραμμή 

τάσης μείωσης της πραγματικής αξίας της συνολικής αγοράς που εκφράζεται με την 

εξίσωση y=-47.669x + 5.704.331,75. 

Για να ερμηνευθεί καλύτερα η μείωση της πραγματικής αξίας της συνολικής 

αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών Ε.Ε., θα παρουσιαστεί 

στη συνέχεια η διαχρονική εξέλιξη των ποσοτήτων των δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν κατά την περίοδο 2001-2010. Τα 

αποτελέσματα των ποσοτήτων των δραστικών ουσιών των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσιάζονται, ανά κατηγορία προϊόντος, στον 
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Πίνακα 8 ενώ η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής ποσότητας απεικονίζεται στο 

Διάγραμμα 11.  

Πίνακας 8. Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοτήτων δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν στην αγορά των 15 κρατών 

μελών της Ε.Ε. 

Οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιάδες κιλά (kg) (πηγή: ECPA, διαθέσιμο: 

http://www.ecpa.eu/page/industry-statistics). 

ΕΤΟΣ Ζιζανιοκτόνα 

(σε χιλ. kg) 

Μυκητοκτόνα 

(σε χιλ. kg) 

Εντομοκτόνα 

(σε χιλ. kg) 

Λοιπά     

(σε χιλ. kg) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε χιλ. kg) 

2001 93.466 120.052 30.110 32.144 275.772 

2002 89.409 110.644 28.825 29.439 258.317 

2003 91.837 105.698 29.707 30.767 258.009 

2004 94.335 108.929 30.459 32.198 265.921 

2005 90.733 104.246 31.932 33.858 260.769 

2006 85.511 103.054 30.083 33.323 251.971 

2007 95.435 110.807 28.999 35.474 270.715 

2008 87.211 112.887 25.913 37.828 263.839 

2009 78.924 81.032 38.277 29.868 228.101 

2010 70.824 85.026 25.262 27.335 208.447 

 

Από τα αποτελέσματα αποδεικνύεται πως σημειώνεται μείωση των ποσοτήτων 

δραστικών ουσιών των πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ευρύτερη 

αγορά των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. για τη χρονική περίοδο 2001-2010. 

Συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα των δραστικών ουσιών των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά των 15 κρατών μελών 

μειώθηκε κατά 24,4% κατά την περίοδο 2001-2010.  

Στις επιμέρους βασικές κατηγορίες, σημειώθηκε σημαντική μείωση στις 

ποσότητες των δραστικών ουσιών των πωληθέντων μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων 

κατά 29,2% και 24,2% αντίστοιχα. Για τα εντομοκτόνα η μείωση στην ποσότητα των 

προϊόντων που διατέθηκαν στην ίδια αγορά έφτασε το 16,1% ενώ για τα υπόλοιπα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα το 15%. 

http://www.ecpa.eu/page/industry-statistics
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y = -4743,7x + 280276
R² = 0,4857
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Διάγραμμα 11. Η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών ποσοτήτων δραστικών 

ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν στην αγορά των 15 

κρατών μελών της Ε.Ε. 
Οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιάδες κιλά και η γραμμή δείχνει τη γραμμή τάσης της 

μείωσης των πωληθέντων ποσοτήτων δραστικών ουσιών που εκφράζεται με την 

εξίσωση y=-4.743,7x + 280.276. 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι φανερό πως σημειώνεται μία συρρίκνωση 

της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο σύνολο των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 

για την περίοδο 2001-2010 τόσο ως προς την πραγματική αξία της αγοράς, όσο και ως 

προς τη συνολική ποσότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται σε 

αυτή. Για να αποδοθεί αυτή η συρρίκνωση της αγοράς των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 

ως επίπτωση της εφαρμογής της οδηγίας 91/414, θα πρέπει να αναλυθούν κάποια 

περαιτέρω δεδομένα από τα οποία εξαρτάται και σχετίζεται η ζήτηση και χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με τον ίδιο τρόπο που έγινε στην ανάλυση της 

Ελληνικής αγοράς παραπάνω. Έτσι, θα αναλυθούν τα δεδομένα που αφορούν: α) Στη 

διαχρονική εξέλιξη της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των 15 

κρατών μελών της Ε.Ε. β) Στη διαχρονική εξέλιξη της αξίας της κατανάλωσης των 

συνολικών εισροών στη γεωργική παραγωγή των 15 κρατών μελών της Ε.Ε., κατά τη 

περίοδο 2001-2010. 
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Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των 

15 κρατών μελών της Ε.Ε., για τη χρονική περίοδο 2001-2010, παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 16, που βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας, και απεικονίζεται 

γραφικά στο Διάγραμμα 12. 

Διάγραμμα 12. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής 

έκτασης στα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε.  
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilized agricultural area) εκφράζεται σε 

χιλιάδες εκτάρια (ha) (πηγή: European Commission, διαθέσιμο: 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm). 

 

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilized agricultural area) εκφράζεται σε 

χιλιάδες εκτάρια (ή αλλιώς σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα). Από το Διάγραμμα 12 

αποδεικνύεται πως παρά τη μικρή διακύμανση, η συνολική ετήσια χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση στην επικράτεια των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. παραμένει σταθερή 

κατά τη χρονική περίοδο 2001-2010. 

Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των συνολικών εισροών στην γεωργική 

παραγωγή των 15 κρατών μελών της Ε.Ε., για την περίοδο 2001-2010, παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 17 που βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. Στον 

συγκεκριμένο πίνακα η ετήσια κατανάλωση των συνολικών εισροών (consumption of 

inputs) εκφράζεται ως ονομαστική αξία σε εκατομμύρια Ευρώ (€). Από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 17 φαίνεται πως η ονομαστική αξία των συνολικών εισροών 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm
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στη γεωργία των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. αυξήθηκε από €136.506εκ. το 2001 σε 

€175.900εκ. το 2010. 

Με σκοπό να συγκριθεί ορθότερα η κατανάλωση των συνολικών εισροών στην 

γεωργία με την πραγματική αξία της αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 

κρατών μελών της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε ο αποπληθωρισμός της ονομαστικής αξίας 

που παρουσιάζεται στον Πίνακα 17 του παραρτήματος. Για την μετατροπή της 

ονομαστικής αξίας σε πραγματική χρησιμοποιήθηκε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) της αγοράς των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. για κάθε έτος της 

περιόδου 2001-2010, με έτος βάσης το 2001 (2001→100,00). Τα δεδομένα 

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) βρίσκονται στο Παράρτημα της 

παρούσας εργασίας στον Πίνακα 13. Έτσι, μετά τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας 

της κατανάλωσης των εισροών στην γεωργία για σύνολο των 15 κρατών μελών της 

Ε.Ε., τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 και απεικονίζονται με γράφημα 

στο Διάγραμμα 13. Η πραγματική αξία εκφράζεται, όπως και στην περίπτωση της 

ονομαστικής αξίας, σε εκατομμύρια Ευρώ (€). 

Πίνακας 9. Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των συνολικών εισροών στη 

γεωργία των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 
Η πραγματική αξία των συνολικών εισροών (consumption of inputs) που 

καταναλώθηκαν στην γεωργία των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. εκφράζεται σε εκ. Ευρώ 

(€) και ο υπολογισμός της έγινε με τον αποπληθωριστή του επιπέδου του 

Εναρμονισμένου ΔΤΚ της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών, έτους βάσης 2001. 

ΕΤΟΣ Συνολικές Εισροές στη Γεωργία 

(πραγματική αξία σε εκ. €) 

2001 136.506 

2002 135.139 

2003 132.114 

2004 135.358 

2005 137.244 

2006 138.525 

2007 148.232 

2008 160.910 

2009 145.600 

2010 146.461 
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Από τα δεδομένα του Πίνακα 9 και του Διαγράμματος 13 αποδεικνύεται πως η 

πραγματική αξία της των συνολικών εισροών, που καταναλώθηκαν στη γεωργική 

παραγωγή της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών, αυξήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2001-

2010. Συγκεκριμένα, η πραγματική αξία της κατανάλωσης των εισροών στη γεωργία 

στην επικράτεια των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. αυξήθηκε από €136.506εκ. το 2001, σε 

€146.461εκ. το 2010, δηλαδή σημειώθηκε μία αύξηση περίπου κατά 5,1%. 

y = 2101,3x + 130052
R² = 0,5345
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Διάγραμμα 13. Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των συνολικών εισροών 

στη γεωργία των 15 κρατών μελών της Ε.Ε.  
Η πραγματική αξία της κατανάλωσης των συνολικών εισροών εκφράζεται σε εκ. Ευρώ 

(€). Η γραμμή δείχνει τη γραμμή τάσης αύξησης της πραγματικής αξίας κατανάλωσης 

που εκφράζεται με την εξίσωση y=2.101,3x + 130.052. 

 

Συνδέοντας και ερμηνεύοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, δηλαδή τα 

αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης της πραγματικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της ποσότητας των δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πουλήθηκαν στην ίδια αγορά, της 

χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και της πραγματικής αξίας των συνολικών 

εισροών που καταναλώθηκαν στη γεωργική παραγωγή στην αγορά των 15 κρατών 

μελών της Ε.Ε., μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

Τόσο η πραγματική αξία της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όσο και η 

ποσότητα των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πωλούνται 
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ετήσια στην ευρύτερη αγορά των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. μειώθηκαν κατά τη 

χρονική περίοδο 2001-2010. Όμως, το ποσοστό μείωσης της συνολικής ποσότητας των 

δραστικών ουσιών των πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (κατά 24,4%)  

είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με το ποσοστό μείωσης της πραγματικής αξίας της 

αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. (κατά 

12,4%). 

Την ίδια χρονική περίοδο (2001-2010) αποδεικνύεται πως η χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση παραμένει σταθερή στη συνολική επικράτεια των 15 κρατών μελών 

της Ε.Ε., ενώ η πραγματική αξία της κατανάλωσης των συνολικών εισροών στη 

γεωργία των ίδιων κρατών αυξήθηκε κατά 5,1%. Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα πως η μείωση τόσο της πραγματικής αξίας της αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και της ποσότητας των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά έτος στην αγορά των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 

δεν οφείλεται σε μείωση της ζήτησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αφού τόσο 

η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση όσο και η κατανάλωση των συνολικών εισροών 

στην γεωργική παραγωγή αυτής της ευρύτερης αγοράς δεν σημειώνουν τάσεις μείωσης. 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο 2001-2010, μειώθηκαν σημαντικά οι δραστικές 

ουσίες που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην 

Ευρωπαϊκή αγορά (μείωση κατά 62,3%) όπως αποδεικνύεται από τον Πίνακα 1. Άρα, 

συμπερασματικά μπορεί ειπωθεί πως συρρικνώθηκε σημαντικά εκτός από το εύρος των 

επιτρεπόμενων δραστικών ουσιών και το εύρος των διαφορετικών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που διατίθενται σήμερα στην αγορά των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη αγορά του 2001. Έχοντας υπόψη το παραπάνω γεγονός, 

μπορεί να συναχθεί πως η γενική συρρίκνωση της Ευρωπαϊκής αγοράς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την αξία, 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του αριθμού των διαφορετικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται να διατίθενται σε αυτή, εξαιτίας της 

εφαρμογής της οδηγίας 91/414. 

Τέλος, αν ληφθούν υπόψη η σημαντική μείωση (κατά 62,3%) στο εύρος των 

διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά σήμερα, η 

μείωση (κατά 24,4%) στην ποσότητα των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που πωλούνται ανά έτος και η ακόμη μικρότερη μείωση (κατά 12,4%) της 
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πραγματικής αξίας αυτής της αγοράς, μπορούμε να συμπεράνουμε πως: α) Μετά το 

2010 χρησιμοποιείται πολύ μικρότερο εύρος διαφορετικών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή γεωργική παράγωγή σε σύγκριση με το 2001. β) Τα 

διαθέσιμα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σήμερα χρησιμοποιούνται πιο εντατικά με 

επαναλαμβανόμενες χρήσεις και εφαρμογές, άρα και σε μεγαλύτερες ποσότητες σε 

σύγκριση με το 2001, αφού οι Ευρωπαίοι γεωργοί δεν έχουν στη διάθεσή τους πολλά 

διαφορετικά προϊόντα τα οποία να εναλλάσσουν όπως συνέβαινε στο παρελθόν. γ) Το 

ποσοστό μείωσης της πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

δεν είναι ανάλογο του ποσοστού μείωσης της συνολικής ποσότητας των πωληθέντων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά ούτε και του ποσοστού μείωσης του αριθμού 

των διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 

Συνεπώς, μπορεί συμπερασματικά να αναφερθεί πως οι παραπάνω εξελίξεις στην 

Ευρωπαϊκή αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ως συνέπεια της εφαρμοζόμενης  

Ευρωπαϊκής οδηγίας 91/414, οδήγησαν τελικά σε αύξηση της τιμής των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται να διατίθενται και να 

χρησιμοποιούνται σήμερα στην αγορά της Ε.Ε. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί πως τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία που αναφέρεται 

στις επιπτώσεις από την εφαρμογή της οδηγίας 91/414 στην αγορά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στη γεωργία της Ε.Ε. 

 

IV.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Για να μελετηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις, από την εφαρμογή της οδηγίας 

91/414, στις Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και 

διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν παρακάτω 

τα δεδομένα που αφορούν στην διαχρονική εξέλιξη των εγκρίσεων κυκλοφορίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χορηγούνταν στην Ελλάδα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την περίοδο 1998-2011, καθώς και τα 

αριθμητικά δεδομένα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ανά 

κατηγορία, όπως ισχύουν σήμερα (Δεκέμβριος 2012). Παράλληλα για τις ίδιες χρονικές 

περιόδους θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που αφορούν στα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που παρασκευαστής τους ήταν ή είναι Ελληνική εταιρεία σύμφωνα με τις 

αποφάσεις χορήγησης των εγκρίσεων κυκλοφορίας τους, του Υπουργείου Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα δεδομένα της διαχρονικής εξέλιξης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εγκρίνονταν ανά έτος στην Ελλάδα, καθώς και ο 

αριθμός των προϊόντων των οποίων ο παρασκευαστής ήταν Ελληνική εταιρεία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 

Πίνακας 10. Ο αριθμός των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εγκρίθηκαν στην 

Ελλάδα ανά έτος και ο αριθμός αυτών που παρασκευαστής τους είναι Ελληνική 

εταιρεία. 
Τα αριθμητικά δεδομένα αφορούν στη χρονική περίοδο 1998-2011 (πηγή: Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο: 

http://wwww.minagric.gr/greek/2.2.5.8.2.html). 

ΕΤΟΣ Φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που εγκρίθηκαν 

ανά έτος 

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

που εγκρίθηκαν ανά έτος 

με παρασκευαστή  

Ελληνική εταιρεία 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1998 207 99 47,82% 

1999 201 82 40,80% 

2000 128 48 37,50% 

2001 79 35 44,30% 

2002 141 64 45,39% 

2003 163 72 51,06% 

2004 148 76 51,35% 

2005 162 83 51,23% 

2006 226 103 45,57% 

2007 130 72 55,38% 

2008 410 152 37,07% 

2009 69 1 1,45% 

2010 83 1 1,20% 

2011 84 1 1,19% 

 

 

Από τον Πίνακα 10 αποδεικνύεται πως κατά τη χρονική περίοδο 1998 έως 2008 

χορηγήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά περίπου 2.000 εγκρίσεις κυκλοφορίας σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Από αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ένα 

σημαντικό ποσοστό τους, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες 

χορηγούνταν οι εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, ήταν προϊόντα των οποίων ο 

παρασκευαστής τους ήταν μία Ελληνική εταιρεία. Το ποσοστό αυτό φτάνει κατά μέσο 

όρο περίπου το 46,2% ανά έτος. Από το 2009 και μετά η αντίστοιχη εικόνα 

διαφοροποιείται αισθητά και διαπιστώνεται πως κατά μέσο όρο μόνο το 1,28% των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εγκρίνονται ανά έτος παρασκευάζονται από μία ή 

περισσότερες Ελληνικές εταιρείες. 

http://wwww.minagric.gr/greek/2.2.5.8.2.html
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Η εξήγηση για αυτή τη σημαντική και απότομη αλλαγή από τις αρχές του 2009, 

βασίζεται στις εκτελεστικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της οδηγίας 

91/414 που αναφέρεται στη μεταβατική περίοδο εφαρμογής της συγκεκριμένης 

οδηγίας. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούσαν να χορηγούν 

εγκρίσεις κυκλοφορίας (σύμφωνα με την παλιά, εθνική τους νομοθεσία) σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν «υπάρχουσες» δραστικές ουσίες, οι οποίες 

δεν είχαν αξιολογηθεί ακόμη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η μεταβατική περίοδος, άρα 

και αυτή η διάταξη, ίσχυσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Έτσι, μέχρι τα τέλη του 2008 

στην Ελλάδα χορηγούνταν εγκρίσεις κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις λιγότερο αυστηρές 

και ακριβές απαιτήσεις του εθνικού νόμου 721/77, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιείχαν «υπάρχουσες» δραστικές ουσίες. Επίσης, εξαιτίας αυτής της μεταβατικής 

περιόδου, συνεχίστηκε η εφαρμογή της επονομαζόμενης «συνοπτικής διαδικασίας» 

μέχρι τα τέλη του 2008. Έτσι, χορηγούνταν, με εύκολο τρόπο μέχρι το 2008, εγκρίσεις 

κυκλοφορίας σε γενόσημα (generic) φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία ήταν όμοια 

με προϊόντα που κυκλοφορούσαν ήδη στην Ελληνική αγορά, των οποίων η προστασία 

τους λόγω πατέντας είχε λήξει και των οποίων η δραστική ουσία δεν είχε ακόμη 

αξιολογηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, μετά το 2009 οι εγκρίσεις κυκλοφορίας 

σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα βασίστηκαν 

αποκλειστικά και μόνο στην οδηγία 91/414 και στις αυστηρές απαιτήσεις της. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 10 και ιδίως μετά το 2009, οι Ελληνικές επιχειρήσεις με 

παραγωγική δραστηριότητα στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδηγίας. Βασική αιτία αυτής της 

αδυναμίας των Ελληνικών εταιρειών δεν είναι η έλλειψη της κατάλληλης παραγωγικής 

τους ικανότητας, αλλά η υψηλού κόστους επένδυση που απαιτείται να πραγματοποιηθεί 

από αυτές με σκοπό την υποστήριξη και έγκριση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

που παρασκευάζουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/414. 

Ο αριθμός των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν έγκριση να διατίθενται 

σήμερα (Δεκέμβριος 2012) στην Ελληνική αγορά παρουσιάζονται, ανά κατηγορία, στον 

Πίνακα 11. Επίσης, στον ίδιο πίνακα αναφέρονται, ανά κατηγορία, πόσα είναι τα 

προϊόντα, των οποίων ο παρασκευαστής τους είναι Ελληνική εταιρεία και τα οποία 

συνεχίζουν να έχουν έγκριση κυκλοφορίας, συνεπώς να διατίθενται στην Ελληνική 

αγορά μέχρι και σήμερα. 
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Πίνακας 11. Ο αριθμός των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που είναι 

εγκεκριμένα στην Ελλάδα σήμερα και ο αριθμός αυτών που παρασκευαστής τους 

είναι Ελληνική εταιρεία. 

(πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Διαθέσιμο: 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx (Δεκέμβριος 2012)). 

Κατηγορία 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

Εγκεκριμένα 

φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα 

Εγκεκριμένα 

φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα 

με παρασκευαστή 

Ελληνική εταιρεία 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ζιζανιοκτόνα   289 9 3,10%    

Μυκητοκτόνα    522 33 6,32% 

Εντομοκτόνα    304 13 4,29% 

Λοιπά    101  4 3,96% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.215 59 4,85% 

 

Από τον Πίνακα 11 αποδεικνύεται πως από τα 1.215 φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που έχουν έγκριση να κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά σήμερα, μόνο τα 

59 προϊόντα (ποσοστό 4,85%) παρασκευάζονται από Ελληνικές εταιρείες. Ουσιαστικά 

όμως ο αριθμός αυτών των «Ελληνικών» προϊόντων είναι πολύ μικρότερος αν αναλυθεί 

λεπτομερέστερα η κάθε περίπτωση της βασικής κατηγορίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Συγκεκριμένα, από τα 9 ζιζανιοκτόνα που φαίνεται να παρασκευάζονται 

από Ελληνικές εταιρείες τα 7 ζιζανιοκτόνα είναι όμοια προϊόντα που περιέχουν την ίδια  

δραστική ουσία, την ίδια περιεκτικότητά της (Glyphosate 36% SL) και 

παρασκευάζονται από την ίδια εταιρεία (ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.). Απλά έχουν χορηγηθεί, 7 

διαφορετικές εγκρίσεις στο ίδιο ζιζανιοκτόνο σε διαφορετικές εταιρείες με σκοπό να 

διανέμεται το ίδιο προϊόν με 7 διαφορετικά εμπορικά ονόματα από διαφορετικούς 

διανομείς στην Ελληνική αγορά. Επίσης, στα μυκητοκτόνα που φαίνεται πως 33 

προϊόντα παρασκευάζονται από Ελληνικές εταιρείες, πρέπει να αναφερθεί πως τα 

περισσότερα «Ελληνικά» μυκητοκτόνα είναι προϊόντα που περιέχουν τις δραστικές 

ουσίες: χαλκός ή/και θείο. Όμως, οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των μυκητοκτόνων που 

περιέχουν χαλκό ή θείο βρίσκονται εδώ και 1 έτος σε διαδικασία επαναξιολόγησης 

σύμφωνα με τις διαδικασίες των Ευρωπαϊκών αποφάσεων της οδηγίας 91/414 και του 

Κανονισμού 1107/2009. Η επαναξιολόγηση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα 

μέσα του 2014, όπου αναμένεται πως τελικά θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός 

των μυκητοκτόνων που παρασκευάζονται από Ελληνικές εταιρίες. Τέλος, παρόμοια 

περίπτωση παρατηρείται και στα εντομοκτόνα. Συγκεκριμένα από τα 13 εντομοκτόνα 

που φαίνονται να παρασκευάζονται από Ελληνικές εταιρείες, τα περισσότερα είναι 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx
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εντομοκτόνα που περιέχουν την δραστική ουσία paraffin oil. Τα εντομοκτόνα που 

περιέχουν paraffin oil είναι και αυτά υπό διαδικασία επαναξιολόγησης, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2014, όπου και προβλέπεται να μειωθούν 

περαιτέρω τα εντομοκτόνα που παρασκευάζονται από Ελληνικές εταιρείες. 

Από τα δεδομένα των Πινάκων 10 και 11 και σύμφωνα με τις παραπάνω 

αναλύσεις τους, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η εφαρμογή της οδηγίας 91/414 

στην Ελλάδα είχε και έχει αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως στην παραγωγική 

δραστηριότητα, των Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, ιδίως από το 2009 και μετά. Συνεπώς, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

σχετικά με την Ελληνική βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επιβεβαιώνουν 

τη βιβλιογραφία που υποστηρίζει πως, εξαιτίας της οδηγίας 91/414, οι μικρές και 

μεσαίες βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ε.Ε., αναγκάζονται πλέον να 

δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια μόνο στη διανομή προϊόντων, τα οποία 

προμηθεύονται από τις μεγάλες R&D εταιρείες του κλάδου, περιορίζοντας ταυτόχρονα 

την παραγωγική τους δραστηριότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από την ανάλυση όλων των δεδομένων, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Ελληνικό 

επίπεδο, που προηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούν συνοπτικά να εξαχθούν 

τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα. 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 91/414/ΕΟΚ που εφαρμόστηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θέσπισε πολύ αυστηρές απαιτήσεις 

και κριτήρια για την αδειοδότηση της διάθεσης και χρήσης των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά, τέτοια που να διασφαλίζουν την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η βασικότερη επίπτωση από 

την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ήταν η 

σημαντική μείωση του αριθμού των δραστικών ουσιών και κατά συνέπεια των 

διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται να διατίθενται και να 

χρησιμοποιούνται στη σημερινή αγορά της Ε.Ε., σε σύγκριση με την αγορά του 2000. 

Αυτή η μείωση για την χρονική περίοδο από το 1998 έως το 2011 έφτασε το 62,7% η 

οποία ουσιαστικά οφείλεται στην απόσυρση και απαγόρευση χρήσης εκατοντάδων 

παλιών δραστικών ουσιών, οι οποίες κατά την επαναξιολόγησή τους δεν πληρούσαν τις 

απαιτήσεις και τα κριτήρια που έθεσε η οδηγία 91/414. Η συγκεκριμένη αλλαγή, μπορεί 

αρχικά να θεωρηθεί πως επέφερε και επιφέρει μόνο οφέλη προς την ανθρώπινη 

κοινότητα και το περιβάλλον της Ε.Ε., επειδή αποσύρθηκαν φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα από την αγορά της Ε.Ε. που θεωρήθηκαν μη αποδεκτά αναφορικά με τις 

επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όμως, η εφαρμογή της οδηγίας 

91/414 δεν έφερε μόνο αλλαγές προς το καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε 

πολλά προβλήματα και δυσκολίες στην αγορά και στη βιομηχανία των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και στη γεωργική παραγωγή σε όλα τα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. 

Η πρώτη αρνητική επίπτωση των αυστηρότερων απαιτήσεων που θεσπίστηκαν 

στα πλαίσια της οδηγίας 91/414 ήταν στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη 

νέων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την 

ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για τη χρονική περίοδο 1998-2011, στην 

Ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάστηκαν μόνο 98 νεοφανείς δραστικές ουσίες, ενώ 

αποσύρθηκαν 691 παλιές ουσίες. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη της βιβλιογραφίας σύμφωνα με την οποία η καινοτομία 
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σε νέες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν θα μπορέσει να 

αντικαταστήσει τον μεγάλο αριθμό παλιών δραστικών ουσιών που αποσύρονται από 

την αγορά. 

Μία δεύτερη αρνητική επίπτωση που συμπεραίνεται, ερμηνεύοντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας της παρούσας εργασίας, αφορά στη μεταβολή του 

ανταγωνισμού στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ε.Ε. Έχοντας 

υπόψη το γεγονός πως οι δραστικές ουσίες που αποσύρθηκαν από την αγορά ήταν 

παλιές, δηλαδή υπήρχαν στην αγορά πριν το 1993, μπορεί να υποστηριχθεί πως τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα των οποίων η διάθεση και χρήση απαγορεύτηκε στην 

Ε.Ε. ήταν κυρίως προϊόντα που η προστασία τους λόγω πατέντας είχε λήξει και 

κυκλοφορούσαν ήδη στην Ευρωπαϊκή αγορά οι γενόσημες (generic) εκδοχές τους. 

Συνεπώς, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα πως 

στη σημερινή αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Ε.Ε., 

συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, περιορίστηκε σημαντικά τόσο ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των generic φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όσο και ο ανταγωνισμός μεταξύ 

όλων των τύπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (patented και generic) σε σύγκριση με 

την αγορά του 2000, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία. 

Από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στην διαχρονική εξέλιξη των 

μεγεθών της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και στην 

ευρύτερη αγορά των 15 κρατών μελών της Ε.Ε., μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 

συμπεράσματα. 

Το μέγεθος της πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

τόσο σε Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. των 15 καρτών μελών, παρουσιάζει συρρίκνωση 

κατά τη χρονική περίοδο 2000-2011. Το ποσοστό μείωσης της πραγματικής αξίας της 

Ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την περίοδο 2000-2011 ήταν 

32,1% ενώ για την ευρύτερη αγορά των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. η πραγματική αξία 

μειώθηκε κατά 12,4% για την περίοδο 2001-2010.  

Επίσης, το μέγεθος των συνολικών ποσοτήτων των δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατέθηκαν ετήσια τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην αγορά της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών παρουσιάζει τάσεις μείωσης για την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο. Το ποσοστό μείωσης των ποσοτήτων των δραστικών 

ουσιών των πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα για την περίοδο 
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2000-2011 έφτασε το 38,1%, ενώ η αντίστοιχη μείωση στα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε., για 

την περίοδο 2001-2010, ήταν 24,4%. 

Την ίδια χρονική περίοδο (2000-2011) αποδεικνύεται πως η χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση παραμένει σταθερή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην επικράτεια των 

15 κρατών μελών της Ε.Ε., ενώ παράλληλα η πραγματική αξία των συνολικών εισροών 

που καταναλώνονται στη γεωργική παραγωγή και των δύο αγορών παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις. Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η μείωση τόσο της 

πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και της ποσότητας 

των πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά έτος, δεν οφείλεται σε μείωση 

της ζήτησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά κατά κύριο λόγο στη μείωση 

του εύρους διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται να 

διατίθενται στις δύο αγορές εξαιτίας της εφαρμογής της οδηγίας 91/414. 

Τέλος, αν ληφθούν υπόψη η σημαντική μείωση (κατά 62,3%) στο εύρος των 

διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά 

σήμερα, η μείωση (κατά 24,4%) στην ποσότητα των δραστικών ουσιών των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πωλούνται ανά έτος σε αυτή την αγορά και η 

ακόμη μικρότερη μείωση (κατά 12,4%) της πραγματικής αξίας αυτής της αγοράς, 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως: 

α) Μετά το 2010 χρησιμοποιείται πολύ μικρότερο εύρος διαφορετικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή γεωργία σε σύγκριση με τη γεωργική 

παραγωγή του 2000. 

β) Τα διαθέσιμα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σήμερα, αν και είναι λιγότερα σε 

αριθμό, χρησιμοποιούνται πιο εντατικά, με επαναλαμβανόμενες χρήσεις και εφαρμογές 

άρα σε μεγαλύτερες ποσότητες, σε σύγκριση με τη χρήση των ίδιων προϊόντων το 2000, 

αφού οι Ευρωπαίοι γεωργοί δεν έχουν στη διάθεσή τους μεγάλη ποικιλία προϊόντων τα 

οποία να εναλλάσσουν, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 

γ) Ο βαθμός μείωσης της πραγματικής αξίας της αγοράς φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων δεν είναι ανάλογος του βαθμού μείωσης της συνολικής ποσότητας των 

πωληθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά ούτε και του βαθμού μείωσης του 

αριθμού των διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην 

αγορά. Συνεπώς μπορεί συμπερασματικά να αναφερθεί πως οι παραπάνω εξελίξεις στην 
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Ευρωπαϊκή, αλλά και στην Ελληνική αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ως 

αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης Ευρωπαϊκής οδηγίας 91/414, οδήγησαν τελικά σε 

αύξηση της τιμής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται να διατίθενται 

σήμερα στην αγορά της Ε.Ε. σε σύγκριση με την τιμή διάθεσής τους 10 χρόνια πριν. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούσε τόσο στη διαχρονική 

εξέλιξη, για την περίοδο 1998-2011, του αριθμού των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που εγκρίνονταν ανά έτος στην Ελλάδα όσο και στη σημερινή κατάσταση του αριθμού 

των εγκεκριμένων προϊόντων, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η εφαρμογή της 

οδηγίας 91/414 στην Ελλάδα προκάλεσε και προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις κυρίως 

στην παραγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών βιομηχανιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Συγκεκριμένα αποδείχτηκε πως έως το 2008, τελευταίο έτος όπου ίσχυαν 

ταυτόχρονα τόσο ο εθνικός νόμος 721/77 όσο και η οδηγία 91/414, χορηγούνταν 

εγκρίσεις κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ελλάδα, τα οποία σε 

ποσοστό πάνω από 46% παρασκευάζονταν από Ελληνικές εταιρείες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μετά το 2009, πρώτο έτος αποκλειστικής εφαρμογής 

της οδηγίας 91/414, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εγκρίνονται στην Ελλάδα 

είναι σε ποσοστό σχεδόν 99% προϊόντα που παρασκευάζονται από εταιρείες του 

εξωτερικού. Σήμερα, μετά από τις αποσύρσεις πολλών δραστικών ουσιών και 

ανακλήσεις εκατοντάδων εγκρίσεων παλιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι να είναι εγκεκριμένα στην Ελλάδα 1.215 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκ των οποίων μόνο το 4% περίπου να παρασκευάζεται 

από Ελληνικές επιχειρήσεις, ποσοστό που προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω μέσα στα 

επόμενα 2 έτη. 

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με την αγορά των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε Ελλάδα και Ε.Ε., καθώς και με τη νομοθεσία και τις αποφάσεις που 

θεσπίστηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στον έλεγχο, τη διάθεση και χρήση 

αυτών των προϊόντων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Βασικός στόχος της ήταν η διερεύνηση 

και μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς 

και στην Ελληνική βιομηχανία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαιτίας της 

εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας 91/414, κυρίως κατά τη χρονική περίοδο μετά το 

2000. Από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

δίνεται το έναυσμα για να μελετηθούν και να διερευνηθούν κάποια επιπλέον θέματα. 

Συγκεκριμένα, σε επόμενη έρευνα μετά από λίγα χρόνια, θα μπορούσε να μελετηθεί 
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πως θα έχει διαμορφωθεί και εξελιχθεί η αγορά και η βιομηχανία φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε Ελλάδα και Ε.Ε. μετά το 2011, έτος όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

εφαρμογής της οδηγίας 91/414. Επίσης, θα μπορούσε να διερευνηθεί αν και σε ποιο 

βαθμό έχουν επηρεαστεί η γεωργική παραγωγή και τα οικονομικά μεγέθη της γεωργίας 

σε Ελλάδα και Ε.Ε. μετά το 2011, έτος όπου σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των 

εγκεκριμένων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε., εξαιτίας 

της ολοκλήρωσης της εφαρμοζόμενης διαδικασίας της οδηγίας 91/414. Τέλος, μία 

μακροπρόθεσμη ερευνητική πρόταση θα ήταν να διερευνηθούν στο μέλλον οι 

οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1107/2009 

στην αγορά και τη βιομηχανία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και στη 

γεωργική παραγωγή στην επικράτεια της Ε.Ε. των 27 κρατών μελών. Ο Κανονισμός 

1107/2009 αντικατέστησε στις 14 Ιουνίου 2011 την οδηγία 91/414, ορίζοντας νέες 

απαιτήσεις, όρους και διαδικασίες για την έγκριση και διάθεση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Η οδηγία 91/414, εκτός από τα σημαντικά οφέλη που επέφερε ως προς την 

ανθρώπινη υγεία, τα ζώα και το περιβάλλον της Ε.Ε., εξαιτίας της απόσυρσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που είχαν μη αποδεκτές επιπτώσεις στα παραπάνω, 

δημιούργησε παράλληλα αρκετά προβλήματα και δυσκολίες στην αγορά και στις 

εταιρείες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Με αφορμή την πρόσφατη 

αντικατάσταση της οδηγίας 91/414 από τον Καν. 1107/2009, προτείνονται οι παρακάτω 

ενέργειες που στόχο έχουν να εξαλείψουν σε κάποιο βαθμό αντίστοιχα προβλήματα που 

ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου κανονισμού: 

- Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης νέων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δραστικών ουσιών από τις Ευρωπαϊκές αρχές 

αδειοδότησης κάθε κράτους μέλους. Αυτή η ενέργεια θα αποτελέσει κίνητρο, 

κυρίως για τις μεγάλες R&D εταιρείες του κλάδου, να επενδύσουν ακόμη 

περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα 

οποία μετά από γρήγορές διαδικασίες και αφού πληρούν τα κριτήρια που έχουν 

θεσπιστεί, να μπορούν να εγκριθούν και να τοποθετηθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή 

αγορά. 

- Να δοθούν επίσης κίνητρα στις εταιρείες του κλάδου ώστε να επενδύσουν στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία να 

εγκρίνονται ώστε να χρησιμοποιούνται και σε καλλιέργειες «μικρής σημασίας». 
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Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν σύντομα αρκετά εγκεκριμένα προϊόντα για τη 

φυτοπροστασία αυτών των καλλιεργειών. Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να είναι 

οι ακόμη πιο γρήγορες (fast track) διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αυτές τις περιπτώσεις, καθώς επίσης και η 

εκπόνηση των απαραίτητων επιστημονικών μελετών, για την έγκριση προϊόντων 

σε αυτές τις συγκεκριμένες χρήσεις, από κρατικά ερευνητικά κέντρα. 

- Η στενή συνεργασία των μικρομεσαίων Ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων με κρατικά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήμια προτείνεται ως κίνητρο για να υποστηριχθούν αυτές οι 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους να 

αναπτύξουν και να εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που να πληρούν τις 

αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με αυτές τις συμπράξεις τα 

κρατικά ιδρύματα θα συμβάλλουν με την αφαίρεση ενός μέρους του κόστους της 

εκπόνησης των απαραίτητων μελετών από συνολικό κόστος που θα πρέπει να 

επενδύσει μία μικρομεσαία βιομηχανία, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί και θα 

διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα των μικρομεσαίων βιομηχανιών του 

κλάδου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. Το αποτέλεσμα αυτής της 

ενέργειας στην αγορά της Ε.Ε. θα είναι να αυξηθεί τόσο ο αριθμός των 

γενόσημων (generic) φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και των 

παρασκευαστών τους και κατά συνέπεια να αυξηθεί η ένταση του ανταγωνισμού 

στην συγκεκριμένη αγορά. 

- Τέλος, για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον άνθρωπο και το περιβάλλον, προτείνεται η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία να επικεντρωθεί στο μέλλον περισσότερο στους τελικούς 

χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρά στη βιομηχανία που τα 

παρασκευάζει. Συγκεκριμένα, προτείνεται η περιορισμένη και ορθολογική χρήση 

των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. να προέλθει μέσα 

από κατάλληλη, συνεχή και υποχρεωτική εκπαίδευση και έλεγχο όλων των 

Ευρωπαίων γεωργών και όχι μέσω της απαγόρευσης χρήσης όλο και 

περισσότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 12. Ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Ελλάδας. 

Η διαχρονική εξέλιξη του Εθνικού ΔΤΚ με έτος βάσης το 2000=100,00 (πηγή: Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία, διαθέσιμο: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE). 

ΕΤΟΣ Εθνικός ΔΤΚ 

2000 100,00 

2001 103,06 

2002 106,54 

2003 109,81 

2004 113,22 

2005 117,32 

2006 120,72 

2007 125,42 

2008 127,88 

2009 131,26 

2010 138,04 

2011 141,38 

 

Πίνακας 13. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Harmonized indices 

of consumer prices) της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών. 

Η διαχρονική εξέλιξη του Εναρμονισμένου ΔΤΚ  της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών, με 

έτος βάσης το 2001=100,00 (πηγή: Eurostat, διαθέσιμο: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database).  

ΕΤΟΣ Εναρμονισμένος ΔΤΚ της Ε.Ε. των 15 Κ-Μ 

2001 100,00 

2002 102,30 

2003 104,40 

2004 106,60 

2005 108,80 

2006 111,00 

2007 113,30 

2008 117,00 

2009 118,00 

2010 120,10 

2011 122,80 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
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Πίνακας 14. Η διαχρονική εξέλιξη της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 

στην Ελλάδα.  
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilized agricultural area) εκφράζεται σε 

χιλιάδες εκτάρια (ha), (πηγή: European Commission, διαθέσιμο: 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm). 

ΕΤΟΣ Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση  

(σε χιλ. εκτάρια) 

2000 3.901 

2001 3.575 

2002 3.917 

2003 3.897 

2004 3.960 

2005 3.805 

2006 3.254 

2007 3.984 

2008 3.984 

2009 3.819 

2010 3.819 

 

 

 

Πίνακας 15. Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των συνολικών εισροών στη 

γεωργία στην Ελλάδα. 

Η ονομαστική αξία της των συνολικών εισροών που καταναλωθηκαν στη γεωργία 

(consumption of inputs) εκφράζεται σε εκ. Ευρώ (€), (πηγές: European Commission, 

Διαθέσιμο: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm.) 

ΕΤΟΣ Συνολικές Εισροές στη Γεωργία 

(ονομαστική αξία σε εκ. €) 

2000 2.896 

2001 2.887 

2002 2.938 

2003 3.191 

2004 3.479 

2005 3.934 

2006 3.933 

2007 4.390 

2008 4.947 

2009 4.453 

2010 4.678 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm
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Πίνακας 16. Η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής 

έκτασης των 15 κρατών μελών της Ε.Ε.  
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilized agricultural area) εκφράζεται σε 

χιλιάδες εκτάρια (ha) (πηγή: European Commission, διαθέσιμο: 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm). 

ΕΤΟΣ Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση  

(σε χιλ. εκτάρια) 

2001 128.305 

2002 130.809 

2003 130.004 

2004 128.989 

2005 130.331 

2006 145.404 

2007 129.245 

2008 127.160 

2009 126.763 

2010 132.196 

 

Πίνακας 17. Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των συνολικών εισροών στη 

γεωργία των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. 

Η ονομαστική αξία των συνολικών εισροών που καταναλώθηκαν στη γεωργία 

(consumption of inputs) εκφράζεται σε εκ. Ευρώ (€), (πηγή: European Commission, 

διαθέσιμο: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm). 

ΕΤΟΣ Συνολικές Εισροές στη Γεωργία 

(ονομαστική αξία σε εκ. €) 

2001 136.506 

2002 138.247 

2003 137.927 

2004 144.292 

2005 149.322 

2006 153.763 

2007 167.947 

2008 188.265 

2009 171.808 

2010 175.900 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/index_en.htm
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