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Έπί τοϋ σχεδίου Νομού «περί εγκρισεως κυκλ.οφοριας και
ελ.έγ/ου των γεωργικών φαρμάκων, ώς καί ρυθμίσεω:
συναφών θεμάτων.».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Λί έντεινόμεναι εις όλον τον κόσμον προσπάθειαι διά τήν 

ποσοτικήν αύξησιν καί τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τής γεωρ
γικής -αραγωγής καθώς καί ή αλματώδης άνάπτυξις τής 
χημικής τεχνολογίας τών ημερών μας συνεπάγονται τήν 

του Ογκου ^pTjGLJIO ι .OLOUjI£V(ijV V£G)p j'*.~
κών φαρμάκων καθώς επίσης καί τού αριθμού τών συνε
χώς καί δραστικωτέρων χημικών ουσιών αί όποϊαι διατί
θενται εις το έμπόριον διά τήν προστασίαν τής γεωργικής 
παραγωγής.-----

Ούτως άπό τοϋ 1970 μέχρι τοΰ 1975 ηύξήθη ό συνολικός 
6γκος τών εις τήν χώραν μας καταναλισκομένων φυτοφαρ
μάκων μέ μέσον ετήσιον ρυθμόν 11 % περίπου και εφθασεν 
άπό 23!300 τόννους τό 1970 εις 44.700 τόννους τό 1975. 
Το 1975 έκυκλοφόρουν εις τήν χώραν μας 2.000 περίπου 
διάφορα σκευάσματα έδαπανήθησαν δέ διά γεωργικά φάρ
μακα συνολικούς 1.300 εκατομμύρια δραχμών προς προστα
σίαν τής γεωργικής παραγωγής, ή άξια τής όποιας άνήλθεν 
εις 110 δισεκατομμύρια -δραχμάς. ν____ ____ ______

Αί χρησιμοποιούμεναι χημικαί ούσίαι διά τήν προστα
σίαν τής γεωργικής παραγωγής (έντομοκτόνοι, μυκητο- 
κτόνοι, ζιζανιοκτόνοι κ.λ.π.), αί χαρακτηριζόμεναι εις τήν 
γλώσσαν μας υπό τόν ένιαΐον όρον «γεωργικά φάρμακα», 
ούδεμίαν σχέσιν έχουν ώς προς τήν σύνθεσιν καί τόν. τρόπον 
δράσεως ή χρησιμοπι ίησίν των προς τά φάρμακα τά δια
τιθέμενα πρός χρήσιν διά τήν άντιμετώπισιν άσθενειών τοϋ 
άνθρώπου ή τών ζώων. Είναι χαρακτηριστικόν ότι μόνον 
εις τήν έλληνικήν γλώσσαν αί χημικαί ούσίαι αί χρησιμο- 
ποιούμεναι εις. τήν προστασίαν τών φυτών χαρακτηρίζον
ται ώς. «φάρμακα». Εις τήν άγγλικήν άναφέρονται ώς
PLANT' PROTECTANTS ή PESTICIDES ‘(FUNGI
CIDES,. INSECTICIDES, ή HERBICIDES) εις δέ τήν 
γερμανικήν μέ τόν δοον PFLANZENSCHUTZMITTEL 
καί εις τήν γαλλικήν ώς PESTICIDES ή PRODUITS 
CHIMIQUES ANTIPARASITAIRES ή , PRODUITS 
PHTTOSANITAIRES.

At διαφοραί αύταί μεταξύ τών ιατρικών φαρμάκων καί 
τών «γεωργικών φαρμάκων» πού τονίζονται καί άπό τούς 
χρησιμοποιούμενους όρους είς τάς περισσότερον άκριβολο- 
γούσας άλλας γλώσσας, δείχνουν ότι ό έλεγχος τής κυκλο
φορίας τών γεωργικών φαρμάκων πρέπει να έχει τελείως 
διάφορον σκοπόν καί να στηρίζεται εις όλως διαφόρους άρ- 
χάς άπό ότι ό έλεγχος τών ιατρικών φαρμάκων. Τά γεωρ
γικά φάρμακα είναι κατά κανόνα ούσίαι τοξικαί, θανατη
φόροι, ενώ τά είς τήν ιατρικήν χρησιμοποιούμενα φάρμακα 
είναι κατά βάσιν ούσίαι θεραπευτικαί.

Είς τήν φυτοπαθολογίαν δέν επιδιώκεται ή θεραπεία τοϋ 
άσθενοϋς φυτοΰ άλλά ή θανάτωσες τοϋ παθογόνου οργανι
σμού, έάν δέ είναι άναγκαΐον μαζί μέ τό πάσχον φυτόν. 
Έπί πλέον ή θεραπεία δέν άφορα άτομα, ώς είς τήν Ιατρι
κήν, άλλά ολοκλήρους πληθυσμούς φυτών, πολλάκις μεγί
στους είς αριθμούς καί έκτεινομένας έπί μεγάλων έπιφα- 
νειών. ·

Διά νά δυνηθεϊ νά χρησιμοποιηθεί έπιτυχώς μία χημική 
ουσία ως γεωργικόν φάρμακον πρέπει κατά κανόνα νά δια
θέτει τοξικάς ιδιότητας καί παρατεταμένην ΰπολειμματικήν 
δρασιν, πρέπει δηλ.αδή νά δύναται νά διατηρηθεί ΰπό τοξι- 
κην μορφήν έπί μακρόν μετά τήν χρήσιν της. Τά περισσό
τερα τών κυκλ.οφορουσών σήμερον νεωτέρων γεωργικών 
φαρμάκων είναι ούσίαι ιδιαιτέρως τοξικαί όχι μόνον διά 
τους εχθρούς καί τά παθογόνα τών φυτών έντομα, μύκητες, 
βακτήρια, ζιζάνια κ,λ.π. άλλά καί διά τόν άνθρωπον, τά 
ζώα καί τό περιβάλλον έν γένει, οί δέ έξ αύτών κίνδυνοι 
είναι μεγάλοι έάν ληφθοϋν ύπ’ δψιν αί μεγάλαι ποσότητες 
υπο τάς οποίας χρησιμοποιούνται καί αί έκτεταμέναι έπι- 
φανειαι έπί τών όποιων εφαρμόζονται.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ Ή τοξικότης πολλών έκ τών συγχρόνων γεωργικών φαρ
μάκων δέν έκοηλ.οϋται μόνον ύπό~ τήν συνήθως νοουμένην 
όξείαν μορφήν, άλλά ή παρατεταμένη μετ’ αύτών επαφή, 
άκόμη καί έάν ταΰτα εύρίσκονται εις λίαν χαμηλάς συγκεν- 
τρώσεις. έχει άθροιστικάς έπιπτώσειε.- Λί επιπτώσεις αύται 
άφοροϋν καί τά έπί ή έντός τών γεωργικών προϊόντων δυνά- 
μενα νά παραμένουν μικρά υπολείμματα γεωργικών φαρ
μάκων. μέ πρόδηλ.ον τόν κίνδυνον τών άνυπόπτων κ.ατανα- 
λ.ωτών. Επί πλέον εν γεωργικόν φάρμακον διά νά επιτύχει 
πρέπει νά παράγεται είς μεγά/.ας ποσότητας καί χαμηλήν 
τιμήν καί επομένως κατά κανόνα λέ; συμφέρει νά παράγε- 
ται ύπό χημικώς καθαράν μορφήν. Οι κίνδυνοι έκ τής χρη- 
σιμοποιήσεως πολλών γεωργικών φαρμάκων δέν οφείλον
ται δυστυχώς μόνον είς τήν δραστικήν αύτών ούσίαν άλλά 
καί είς τάς συνοδευούσας αύτήν έτέρας χημικάς ούσίας. Διά 
τούς άνωτέρω λόγους ή έπιβλαβής έπίδρασις πολλών έκ τών 
συγχρόνων γεωργικών φαρμάκων δύναται νά είναι ύπουλος 
καί πολύ περισσότερον επικίνδυνος,, νά διαφέρει δέ δι’ έν καί 
τό αύτό γεωργικόν φάρμακον άναλόγως τοϋ τρόπου παρα
σκευής του. Έκ τών καταναλωθέντων τό 1975 είς τήν χώ
ραν 45.000 τόννων γεωργικών φαρμάκων οί 16.000 τόννοι, 
ήτοι πλέον τοϋ 1/3 αύτών, άνήκον είς τήν κατηγορίαν τών 
τοξικών καί επικινδύνων ούσιών διά τήν δημοσίαν υγείαν, 
τήν κτηνοτροφίαν καί τό περιβάλλον. Είναι φυσικόν^ ότι 

- επικίνδυνοι—ούσίαι—χρησιμοποιούμεναι είς ..τόσον, μεγάλην 
έκτασιν καί είς τόσον μεγάλ.ον όγκον καί μάλ.ιστα όταν ύφί- 
σταται ή τάσις καί ό όγκος των καί ή τοξικότης των συνε
χώς νά αύξάνουν, δέν είναι δυνατόν νά άφίενται νά κυκλο
φορούν καί νά χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτοι.

Ή χρήσις τών γεωργικών φαρμάκων είναι πλέον άδύνα- 
τον νά υποχωρήσει καί μέτρα πού ένδεχομένως θά άπέβλ.ε- 
πον είς τήν άναστολήν τής χρησιμοποιήσεώς των είναι άδια- 
νόητα, καί έπιζήμια ύπό τήν ύφισταμένην σήμερον πιεσιν 
πρός αύξησιν τής γεωργικής παραγωγής, δεδομένου ότι είς 
τήν γεωργίαν ή πλέον άποδοτική καλλιεργητική δαπάνη 
είναι διά τά γεωργικά φάρμακα άφοϋ διεθνώς έχει ύπολο- 
γισθεΐ ότι αύτη άποδίδει κατά μέσον όρον όφελος είς τόν 
παραγωγόν έξαπλάσιον τοΰ ύψους της. Οί έκ τών γεωργι
κών φαρμάκων άλλωστε κίνδυνοι δέν ύφείλ.ονται τόσον είς 
τήν χρήσιν των άλλά είς τήν άλ,όγιστον, άσκοπον καί άνεξέ- 
λεγκτον χρησιμοποίησίν" των.

Είς όλας τάς προηγμένας τούλάχιστον χώρας τοϋ κόσμου 
καί είς όλ,ας τής Ε.Ο.Κ. έχουν θεσπισθεΐ μέτρα αύστηροϋ 
έλ,έγχου τής κυκλ.οφοριας καί χρήσεως τών γεωργικών φαρ
μάκων έξασφαλ.ίζοντα :

1. Τήν άκίνδυνον χρήσιν τών γεωργικών φαρμάκων διά 
τούς χρησιμοποιοϋντας ταϋτα άγρότας.

2. Τήν άκίνδυνον χρήσιν τών προϊόντων τής φυτικής πα
ραγωγής έξ υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων διά τούς 
καταναλωτάς.

3. Τήν άποτελεεσματτκότητα τών κυκλ.οφορούντων γεωρ
γικών φαρμάκων είς τήν καταπολέμησιν τοϋ παθογ'όνου, 
τοϋ βλαπτικού έχθροΰ ή τοϋ ζιζανίου διά τό όποιον έκαστον 
προορίζεται.

4. Τήν προστασίαν τής ωφελίμου πανίδος (μελ.ισσών, 
χρησίμων παρασίτων καί άρπακτικών κ.λ..π.).

5. Τήν αποφυγήν ρυπάνσεως τοϋ γεωργοοικοσυστήματος 
έν γένει.
. Είς τήν χώραν μας ή όργάνωσις ούσιαστίκοϋ καί άποτε- 
λεσματικοϋ έλ,έγχου τής κυκλοφορίας τών γεωργικών φαρ
μάκων έχει καθυστερήσει καίτοι ήδη άπό τοϋ 1952, είς τόν 
Νόμον 2147/52 έχει προβλ.εφθεΐ είς ιδιαίτερα άρθρα ή δια
δικασία, ό μηχανισμός, ώς καί οί φορείς τοϋ έλέγχου αύτών.

Διά τοϋ Νόμου τούτου προεβλέπετο ή γενικωτέρα άνα- 
διοργάνωσις τών φυτοπαθολογικών υπηρεσιών, διοικητι
κών καί έρεύνης, τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, είς τάς οποίας 
καί άνετίθετό ή εύθύνη τής διεξαγωγής τοϋ έλ,έγχου. Δυ
στυχώς τά άρθρα τοΰ άνωτέρω Νόμου τά σχετικά πρός τόι 
έλ,εγχον τών γεωργικών φαρμάκων ούδέποτε έτέθησαν εΊ
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ΐσχύι, ό δέ έλεγχος ουτος" έγένετο έκτοτε στοιχειωδώς καί 
-καθ’ ολως έλλειπή τρόπον, βάσει στοιχείων βιβλιογραφικών 
καί δικαιολογητικών προσκομιζομένων ΰπό τών παρασκευα
στών Οίκων ή τών αντιπροσώπων των ή εις περιπτώσεις 
όπου έκρίνετο άναγκαΐον καί βάσει συμπληρωματικών στοι
χείων αΐτουμένων παρά τοϋ Μπενακείου Φυτοπαθολογικοϋ 
’Ινστιτούτου-. Ή, βάσει όμως μόνον ξένων βιβλιογραφικών 
πληροφοριών καί δεδομένων, έγκρισις της κυκλοφορίας δεν 
παρέχει έχέγγυα άσφαλείας διότι τα στοιχεία ταϋτα δεν 
δύνανται ν"ά είναι πάντοτε επαρκή διά τόν^ ελληνικόν χώ
ρον. συχνά δέ φθάνουν εις την χώραν μας μέ καθυστέρησιν.

Τάν ανωτέρω κατάστασιν δεν μεταβάλλει ούσιαστικώς 
ή ίδρυσις εις τό 'Τπουργεϊον Κοινωνικών 'Υπηρεσιών τοΰ 
Κρατικού ’Εργαστηρίου ’Ελέγχου Φαρμάκων, Κ.Ε.Ε.Φ., 
εις τό όποιον διά τών Ν.Δ.411/70 καί 97/73 άνετίθετο έκτος 
του ελέγχου τών ιατρικών φάρμακων, καλλυντικών, διαιτη.ι- 
κών σκευασμάτων καί ιαματικών ύδάτων καί ό έλεγχος τών 
γεωργικών φαρμάκων.

Τό Κ.Ε.Ε.Φ. ούδεμίαν διασύνδεσιν δυνάμενον νά άπο- 
κτήσει μετά της γεωργίας τής χώρας δέν ήδυνήθη έπί πλέον 
νά συμπληρώσει τάς εγκαταστάσεις καί υπηρεσίας του ώστε 
νά άνταποκριθεΐ εις τά καθήκοντα τοϋ πολύπλοκου θέματος 
ελέγχου τών γεωργικών φαρμάκων, ό όποιος έξηκολούθησε 
νά ασκείται ούσιαστικώς ΰπό τής Διευθύνσεως προστασίας 
φυτών τδϋ~*Υπουργείου” Γεωργίας τή συνδρομή τοϋ Μπε
νακείου Φυτοπαθολογικοϋ ’Ινστιτούτου καί νά στηρίζεται 
ώς έπί τό πλείστον έπί στοιχείων βιβλιογραφικών.

Διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, έπιδιώκεται νά τερμα- 
τισθεϊ ή ύφισταμένη σήμερον κατάστασις περί τον έλεγχον 
τής κυκλοφορίας τών γεωργικών φαρμάκων, νά τεθεί ό έλεγ
χος αυτός έπί υγιών βάσεων καί νά καταστεί έφικτός προς 
προστασίαν τής υγείας τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ, τών ελληνικών 
έξαγωγών γεωργικών προϊόντων έκ τής δυσφημίσεώς καί 
τοϋ έλληνος αγρότου έκ τής άσκοπου καί άλογίστου χρή- 
σεως γεωργικών φαρμάκων καί τών έξ αυτών κινδύνων συνέ
πεια τών καταλειπομένων υψηλών υπολειμμάτων έκ τού
των έπί καί έντός τών γεωργικών προϊόντων.

Βάσει τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου έν γενικαΐς γραμμαϊς 
διασφαλίζεται ή διαδικασία χορηγήσεως άδειας κυκλοφο
ρίας δεδομένου γεωργικοϋ φαρμάκου κατόπιν έμπεριστα- 
τωμένης διερευνήσεως τής έν γένει φυτοφαρμακολογικής 
συμπεριφοράς τούτου καί τής δυνατότητος άσφαλοϋς χρή- 
σεως, τής έν συνεχεία παρακολουθήσεως τών χαρακτηρι
στικών ιδιοτήτων του εις την γεωργικήν πραξιν, ώς καί τοϋ 
έλέγχου διΟΤηρήσεως σταθερός τής ήγγυημένης συνθέσεώς 
του.

Ή διαδικασία αΰτη, ητις σημειωτέον στηρίζεται τόσον 
εις πειραματικάς έρεύνας εις τον άγρόν καί το έργασπήριον, 
όσον καί εις ένδελεγή συγκριτικήν άςιολόγησιν τών υφιστα
μένων έκάστοτε εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν πειραματικών 
καί λοιπών δεδομένων έπί τίνος γεωργικοϋ φαρμάκου, 
αφορά κυρίως εις τά κατωτέρω σημεία :

α) τήν έν γένει φυτοφαρμακευτικήν έπενέργειαν τών 
γεωργικών φαρμάκων διά τήν πλέον οικονομικήν καί άπο- 
τελεσματικήν άντιμετώπισιν τών εχθρών καί ασθενειών 
τών φυτών.

β) τάς τυχόν δυσμενείς έπιδράσεις των άπό άπόψεως 
δημοσίας υγείας, είτε συνεπεία τής τοξικότητας αύτών τών 
ιδίων είτε συνεπεία τών καταλειπομένων υπολειμμάτων των 
επί ή εντός τών γεωργικών προϊόντων, γεγονός ιδιαιτέρας 
σημασίας τοσον διά τά εξαγόμενα όσον καί διά. τά καταναλι- 
σκύμενα έν τή χώρα γεωργικά προϊόντα.

γ) τας τυχόν δυσμενείς παρενεργείας τούτων έπί τών 
καλλιεργούμενων φυτών, τών ώφελίμων έντόμων καί ιδιαι
τέρως των μελισσών καί τοϋ οικοσυστήματος έν γένει.

δ) 'ην συγκριτικήν άςιολόγησιν τών διαφόρων γεωργι
κών φαρμάκων διά τήν κατά περίπτωσιν χρησιμοποίησιν 
του καταλληλότερου προς επίτευξιν έκάστοτε τοϋ έπιθυμη-

τοΰ άποτελέσματος μέ τό μίκρότερον συνεπαγόμενου κό; 
στος, έπ’ ώφελεία τής γεωργικής παραγωγής. -

Είδικώτερον κατ’ άρθρον τοϋ προτεινομένου νομοσχε
δίου ρυθμίζονται :

Διά τοϋ άρθρου 1, δίδονται ορισμοί έπιστημονικών έν- 
νοιών άπαντωμένων εις τό κείμενον τοϋ νομοσχεδίου, διά 
τήν άκριβεστέραν διατύπωσιν καί άσφαλεστέραν έρμηνείαν 
αύτοϋ.

Διά τοϋ άρθρου 2.
α) Καθιεροΰται άπαγόρευσις διά τήν κυκλοφορίαν, εμ

πορίαν, εισαγωγήν, διαφήμισιν κ.λ.π. οίουδήποτε γεωργι- 
κοϋ φαρμάκου, έάν δέν έχορηγήθη, ιδία δι’ έκαστον τούτων, 
έγκρισις κυκλοφορίας.

β) 'Ορίζεται ότι, τά ήδη κυκλοφοροϋντα γεωργικά φάρ
μακα διά τά όποια έζητήθη έγκρισις κυκλοφορίας, θά έξα- 
κολουθοϋν νά κυκλοφορούν ώς έκυκλοφόρουν κατά τον χρό
νον τής υποβολής τής σχετικής αΐτήσεως μέχρι χορηγήσεως 
τής έγκρίσεως ή άπορρίψεως τής αΐτήσεως.

γ) Καθορίζεται ότι ή έγκρισις κυκλοφορίας χορηγείται 
δι’ άποφάσεως τοϋ * Υπουργού- Γεωργίας μετά σύμφωνόν 
γνώμην τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων 
καί

δ) ορίζεται ότι, δι’ έκαστον γεωργικόν φάρμακον Οά 
χορηγείται ιδία έγκρισις κυκλοφορίας.

Διά τοϋ άρθρου 3, καθορίζεται ώς άρμοδία 'Υπηρεσία 
διά τήν υποβολήν τής αΐτήσεως διά τήν έγκρισιν κυκλοφο- 
ρίας ή Δ/νσις Προστασίας φυτών τοϋ 'Υπουργείου Γεωρ
γίας, ό δικαιούμενος νά υποβάλει τήν αίτησιν ταύτην καί 
ορίζεται προθεσμία υποβολής ταύτης διά τά γεωργικά φάρ
μακα τών παραγρ. 3 καί 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος Νό
μου. Περαιτέρω καθορίζονται τά διαλαμβανόμενα έν τή 
αιτήσει στοιχεία καί καθορίζονται τά συνοδεύοντα ταύτην 
δικαιολογητικά, διά τά κυκλοφοροϋντα γεωργικά φάρμακα 
καί διά τά πρώτην φοράν τιθέμενα εις τήν κυκλοφορίαν. 
’Επί πλέον καθορίζεται ότι, τά τοξικολογικά, χημικά καί 
φυσικά δεδομένα τά άφορώντα τό δρών συστατικόν τοϋ φαρ
μάκου θά παρέχονται άποκλειστικώς ΰπό τοϋ παρασκευα- 
στοϋ τοϋ δρώντος συστατικοϋ.

Διά τοϋ άρθρου 4, ορίζεται ώς αρμόδιον διά τον έλεγχον 
τών γεωργικών φαρμάκων οργανον τό Μ.Φ.Ι. εις τό όποιον 
άποστέλλεται ή αΐτησις τοϋ προηγουμένου άρθρου μέ τά 
συνοδεύοντα ταύτην στοιχεία καί δικαιολογητικά προκει- 
μένου τοϋτο νά διενεργήσει τον έπί φυτοϋ ή φυτών βιολογι
κόν έλεγχον τοϋ γεωργικοϋ φαρμάκου, τον όποιον δύναται 
νά παρακολουθήσει ό ΰποβάλων τήν αίτησιν ή άντιπρόσω- 
πος αύτοϋ.

Διά τοϋ άρθρου 5, ρυθμίζονται :
α) Διακρίνεται ή έγκρισις κυκλοφορίας, εις οριστικήν, 

ητις είναι πενταετούς διάρκειας καί εις προσωρινήν, ητις 
είναι τριετοϋς διάρκειας.

β) Καθορίζεται σύντομος διαδικασία διά τήν χορήγησιν 
έγκρίσεως κυκλοφορίας διά τά ήδη κυκλοφοροϋντα γεωργικά 
φάρμακα επειδή είναι πρακτικώς άδύνατος, έντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος, ό έλεγχος τών κύκλοφορούντων ύπερ- 
δισχιλίων γεωργικών φαρμάκων καί σκευασμάτων καί δε
δομένου ότι έκ τής μακροχρονίου κυκλοφορίας καί έκ τών 
βιβλιογραφικών δεδομένων δέν προέκυψαν αντενδείξεις ή 
κίνδυνοι έκ τής χρήσεώς των.

γ) 'Ορίζονται προθεσμίαι υποβολής τής σχετικής αΐτή- 
σεως καί χορηγήσεως τής έγκρίσεως τής κυκλοφορίας.

δ) Καθορίζεται ή διαδικασία χορηγήσεως έγκρίσεως 
κυκλοφορίας διά τά έφ’ εξής κυκλοφοροϋντα γεωργικά φάρ
μακα.

ε) Καθορίζεται διαδικασία μετατροπής προσωρινής ά- 
δείας εις οριστικήν άνανεώσεως οριστικής άδειας καί χορη
γήσεως έγκρίσεως κυκλοφορίας έγκεκριμένου φαρμάκου 
ΰπό νέαν όνοαασίαν.
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Διά τού άρθρου 6. καθορίζονται οι λόγοι διά τούς οποίους 
ό 'Υπουργός Γεωργία': “δόνάται μετά γνώμην τοΰ Α.ΣΪ. 
ΓΕ.Φ. να άρνηθεΐ τήν χορήγησιν έγκρίσεως κυκλοφορίας 
γεωργικών φάρμακων.

Διά τοΰ άρθρου 7. καθιεροϋται ή τήρησις ειδικού Μητρώου 
εί: το όποιον θά καταχωροϋνται αί χορηγούμεναι εγκρίσεις 
κυκλοφορίας.

Λιά τού άρθρου 8. παρέχεται ευχέρεια διευρύνσεως τής 
έγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων διά τήν χρή- 
σίν αυτών εις περισσότερα φυτά ή διά τήν καταπολέμησή 
πεοισσοτέοων εχθρών ή άσθενειών τών φυτών καί καθορί
ζεται ή σχετική διαδικασία.

Διά τού άρθρου 9, παρέχεται ευχέρεια άνακλήσεως^ύπό 
τοΰ 'Υπουργού Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνώμην τού Α. 
ΣΥ. ΓΕ.Φ. χορηγηθείσης έγκρίσεως κυκλοφορίας γεωρ- 
γικοΰ φαρμάκου και καθορίζονται οι λ ο γ ο ι ανακλησ^ως.
‘ Διά τού’άρθρου 10, ορίζεται ότι, αί αποφάσεις τού 'Υ
πουργού Γεωργίας περί εγκρίσεως κυκλοφορίας, ανακλη- 
σεως κ.λ.π. γεωργικών φαρμάκων κοινοποιούνται διά συ
στημένης επιστολής καί ότι, κατά τών ώς άνω αποφάσεων 
χωρεΐ αΐτησις άναθεωρήσεως τού ένδιαφερομένου καθορι- 
ζομένης της περαιτέρω διαδικασίας επ’ αυτής.

Διά τοΰ άρθρου-41-, ορίζεται ότι τάς.χορηγουμέναςήγκρί- 
σεις κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων δημοσιεύει, διά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, εντός τριμήνου από 
τής χορηγήσεώς των ό 'Υπουργός Γεωργίας, όστις δύναται 
νά δημοσιεύει καί τά άποτελέσματα τών γενομένων αναλύ
σεων, εξετάσεων καί πάσα άλλη χρήσιμον πληροφορίαν.

Διά τού άρθρου 12, ορίζεται οτι, διά τήν εισαγωγήν γεωρ
γικών φαρμάκων απαιτείται άπαραιτήτως έγκρισις κυκλο
φορίας αυτών, προσδιορίζεται ώς άρμοδία ’Αρχή διά τήν 
χορήγησιν τής άδειας ταύτης ή Δ/νσις Προστασίας φυτών 
καί τά ύποβλητέα δικαιολογητικά.

Διά τοΰ άρθρου 13, τίθενται όρια εντός τών όποιων δέον 
νά ένεργεϊται ή διαφήμισις εγκεκριμένου γεωργικού φάρμα
κου.

Διά τού άρθρου 14, παρέχεται έξουσιοδότησις εις τον 
'Υπουργόν Γεωργίας νά ρυθμίζει μετά σύμφωνον γνώμην 
τού Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ., δΓ άποφάσεών του δημοσιευόμενων διά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως λεπτομερειακά θέματα 
διά τήν εφαρμογήν τού Νόμου.

Διά τού άρθρου 15, ρυθμίζονται :
α) Καθορίζονται ώς άρμόδιαι Υπηρεσία·, ελέγχου τής 

εφαρμογής τού Νόμου αί παρά ταΐς Νομαρχίαις Δ/νσεις 
Γεωργίας.

β) Καθορίζονται ώς άρμόδιαι Υπηρεσία·, διά τήν λήψιν 
δειγμάτων πρός άνάλυσιν φαρμάκων καί τον προσδιορισμόν 
υπολειμμάτων επί ή εντός τών φυτών αί Δ/νσεις Γεωργίας, 
το Μπενάκειον. Φυτοπαθολογικόν ’ Ινστιτούτον, .τά Τμήματα 
Φυτοφαρμάκων τών ’Ινστιτούτων Προστασίας Φυτών, οί Στα
θμοί Φυτοϋγειονομικού ’ Ελέγχου καί αί Ύπηρεσίαι ’Αγορα
νομίας τών 'Υπουργείων ’Εμπορίου καί Δημοσίας Τάξεως.

γ) Προσδιορίζεται ή δικαιοδοσία τών ώς άνω οργάνων 
διά τήν λήψιν τών έν λόγω δειγμάτων διά τήν άξίαν τών 
όποιων ό ιδιοκτήτης δύναται νά αξιώσει τό άντίτιμόν των 
εις τρεχούσας τιμάς.

Διά τού άρθρου 16, συνιστάται εις τό Μ.Φ.Ι. Τμήμα 
’Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, καθορίζονται αί συνερ- 
γαζόμεναι μετ’ αύτού 'Υπηρεσία·., ορίζεται ότι αί άναγκαιού- 
oat αύτώ πιστώσεις θά άντιμετωπίζονται έκ πιστώσεων 
τού Μ.Φ.Ι. τό όποιον θά επιχορηγηθεί πρός τούτο ύπό τού 
κρατικού προϋπολογισμού με 3.000.000 δοχ. διά τό έτος 
1977, μετά τό πέρας τού όποιου αί δαπάναι τού Τμήματος 
τούτου θ’ αντιμετωπίζονται έκ πιστώσεων τού Κ.Τ.Γ.Κ. 
καί Δασών, ορίζεται ότι ή διάρθρωσις τοΰ Τμήματος τούτου 
εις ’Εργαστήρια θά πραγματοποιηθεί μέ άπόφασιν. τού 
Υπουργού Γεωργίας καί προσδιορίζονται αί άρμοδιότητές 
του.

- Διά τού άρθρου 17. α) συνιστάται εις τήν Διεύθυνσιν 
Προστασίας Φυτών τού 'Υπουργείου Γεωργίας Τμήμα 
’Ελέγχου καί Έγκρίσεως Κυκλοφορίας Γεωργικών Φαρ
μάκων εις τήν αρμοδιότητα τού όποιου ανατίθεται παν 
θέμα σχετικόν μέ τον έλεγχον καί τήν έγκρισιν τής κυκλο
φορίας έν τή Χώρα τών γεωργικών φαρμάκων καί β) τό 
υφιστάμενον παρά τή αύτή Διευθύνσει Τμήμα Γεωργικών 
Φαρμάκων μετονομάζεται εις Τμήμα Εμπορίας Κοστο- 
λογήσεως καί Προμηθειών Γεωργικών Φαρμάκων εις τήν 
άρμοδιότητα τού όποιου ανατίθεται παν συναφές θέμα μέ 
τήν έμπορίαν, κοστολόγησιν καί τάς προμήθειας γεωργικών 
φαρμάκων.

' Η ώς άνω μερική άναδιάρθρωσις τής Διευθύνσεως 
Προστασίας Φυτών κρίνεται ύπηρεσιακώς καί οργανωτικώς 
άναγκαία διότι ούτω δημιουργεΐται ή κατάλληλος υπηρε
σιακή δομή διά : α) τήν άνάληψιν διά τού συνιστωμένου 
Τμήματος νέας δραστηριότητας ύπό τού 'Υπουργείου 
Γεωργίας έπί τών γεωργικών φαρμάκων, άσκουμένης 
μέχρι τούδε ύπό τού Κρατικού έργαστηρίου ’ Ελέγχου 
Φαρμάκων (Κ.Ε.Ε.Φ.) δικαιοδοσίας τού 'Υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών, καί β) τήν άνάθεσιν εις τό ύφιστάμε- 
νον καί μετονομασθέν Τμήμα τών άσκουμένων παρ’ αύτού 
αρμοδιοτήτων καί δημιουργηθησομένων τοιούτων συνεπεία 
διατάξεων δύο είσέτι. προωθούμενων νομοσχεδίων περί 
κοστολογήσεως καί έμπορίας καί προμηθειών τών γεωρ
γικών -φαρμάκων διά τών όποιων θά ολοκληρωθεί νομοθε- 
τικώς ό τομεύς γεωργικά φάρμακα.

Σημειούται έν προκειμένω οτι ή προτεινομένη άναδιάρ- 
θρωσι τής έν λόγω Διευθύνσεως δεν συνεπάγεται ούδεμίαν 
οικονομικήν έπιβάρυνσιν..

Διά τού άρθρου 18, συνιστάται παρά τώ 'Υπουργείω 
Γεωργίας Άνώτατον Συμβούλιον Γεωργικών Φαρμάκων 
(Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) ώς γνωμοδοτικόν δργανον τού 'Υπουργού 
Γεωργίας διά τήν έφαρμογήν καί έκτέλεσιν τών περί έλέγ- 
χου τών γεωργικών φαρμάκων διατάξεων. Τό Συμβούλιον 
τούτο συγκροτείται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Γεωρ
γίας καί συντίθεται, λόγω της σπουδαιότητος αύτού, έκ 
Καθηγητών τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τής Άνωτάτης 
Γεωπονικής Σχολής τών συναφών μέ τά γεωργικά θέματα 
εδρών καί έξ Άνωτάτων καί Άνωτέρων ύπαλλήλων τών 
'Υπουργείων Γεωργίας καί Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πε
ραιτέρω καθορίζονται αί αρμοδιότητες αυτού καί παρέχεται 
έξουσιοδότησις εις τον 'Υπουργόν Γεωργίας όπως, διά 
Δ/τος ρυθμίζει τά τής λειτουργίας αύτού. Τέλος ορίζεται 
ότι εις τον Πρόεδρον τά μέλη τούς εΐσηγητάς καί τον γραμ
ματέα τού Συμβουλίου θά καταβάλλεται άμοιβή εις βάρος 
τού Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών όριζομένη διά κοινής άποφάσεως 
τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.

Διά τού άρθρου 19, ορίζεται ότι ή έπάνδρωσις τοΰ συν- 
ιστωμένου διά τού άρθρου 16 Τμήματος θά πραγματοποιηθεί 
κατά τά ΐσχύοντα περί έπανδρώσεως τού Μ.Φ.Ι. ήτοι δι’ 
άποσητάσεως εις αύτό ύπαλλήλων τού 'Υπουργείου Γεωρ
γίας καί διά προσλήψεως ύπαλλήλων ύπ’ αύτού. Πρός τον 
σκοπόν αυτόν συνιστώνται παρ’ αύτώ 32 θέσεις μονίμου 
προσωπικού αιτινες κατανέμονται εις Κλάδους, ορίζονται 
τά άπαιτούμενα κατά Κλάδον γενικά καί ειδικά προσόντα 
καί διαρθρούνται αί θέσεις έκάστου Κλάδου κατά βαθμούς. 
Περαιτέρω ορίζεται ότι τό διά τού άρθρου 17 συνιστώμενον 
Τμήμα θά επανδρωθεί έξ ύπαλλήλων τού 'Υπουργείου Γεωρ
γίας καί καθορίζονται τά προσόντα αυτών. ‘Ωσαύτως 
καθορίζονται τά προσόντα τών προϊσταμένων τών αύτώ·. 
ώς άνω Τμημάτων.

Διά τοΰ άρθρου 20, ρυθμίζεται ή τύχη τού γεωπονικοί 
προσωπικού τού Κρατικού Έργαστηρίου ’Ελέγχου Φαρ
μάκων (Κ.Ε.Ε.Φ.) τού άπασχολουμένου μέ τά γεωργικό 
φάρμακα ώς έξης :

α) Μεταφέρονται έκ τού ώς άνω Ν.Π.Δ.Δ. πέντε (5 
έπανδρωμέναι θέσεις γεωπονικού προσωπικού, έκ τών προ 
βλεπομένων δέκα έννέα (19) τοιούτων ύπό τών διατάξεω 
τού άρθρου 21 τού ύπ’ άοιθ. 652/1972 Β.Δ/τος «περί καθο
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ρισμοϋ τής εις προσωπικό* συνθέσεως καί των αρμοδιο
τήτων τίων Υπηρεσιών 'τού Κ.Ε.Ε.Φ.», εις το Ύποϋργέΐόν 
Γεωργίας αύξανομένων άντιστοίχως των οργανικών θέσεων 
αύτοϋ. Εις τάς Θέσεις. αύτάς κατατάσσονται μέ .τον δν κέ- 
κτηνται βαθμόν αυτοδικαίως άπό τής ισχύος τοϋ νόμου, οί 
υπάλληλοι τοϋ Κ.Ε.Ε.Φ. καθιστάμενοι Δημ. 'Υπάλληλοι.

β) 'Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των κατά τ’ ανωτέρω 
μετατασσομένων λογίζεται ώς πραγματική δημοσία υπη
ρεσία. .. : ~

γ) Καθορίζεται ή σειρά άρχαιότητος αυτών μεταξύ τών 
όμοιοβάθμων των άναλόγως τοϋ διανυθέντος έν τώ κατε- 
χομένω βαθμώ χρόνου και

δ) Παρέχεται τό δικαίωμα εις αυτούς, ώς πρός την επι
κουρικήν άσφάλισίν των, νά ασφαλιστούν άναδρομικώς άπό 
τοϋ διορισμού των εις τό Κ.Ε.Ε.Φ., εις τό Ταμεϊον ’Αρωγής 
τών 'Υπαλλήλων 'Υπουργείου Γεωργίας, μεταφερομένων 
είς τό Τάμεΐον τούτο τών εις βάρος των γενομένων κρατή
σεων υπέρ τοϋ Ταμείου ’Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Τέλος ρυθμίζεται, διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουρ
γών Γεωργίας καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ή τύχη τών 
υπαρχόντων στοιχείων περί τά γεωργικά φάρμακα, τών 

-επιστημονικών ..συγγραμμάτων..καί. οργάνων τών . αποκλει
στικών χρησιμοποιουμένων διά τά γεωργικά φάρμακα, παρά 
τώ Κ.Ε.Ε.Φ. εις τήν άρμοδιότητα τοϋ οποίου ώς γνωστόν 
άνήκει ο έλεγχος καί τών γεωργικών φαρμάκων.

Διά τοϋ άρθρου 21, απαγορεύεται ή εμπορία, διαφήμισις, 
διάθεσις, κατοχή, εξαγωγή κλπ. φυτών φερόντων υπολείμ
ματα γεωργικών φαρμάκων πέραν τών ανεκτών ορίων, 
καθορίζονται τά άρμόδια όργανα καί ή διαδικασία ελέγχου 
τών υπολειμμάτων κατά τρόπον έγγυόμενον τήν άποτελε- 
σματικότητα αύτοϋ καί προβλέπονται μέτρα σκοπόν έχοντα 
τήν διασφάλισιν-τοϋ θιγομένού. Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου παρέ
χεται ή δυνατότης είς πάντα άγοραστήν ή έξαγωγέα όπως 
αίτηση επίσημον άνάλυσιν προσδιορισμού τών εντός η επί 
τών φυτών υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Διά τοϋ άρθρου 22, καθορίζονται λεπτομερώς αί ενδεί
ξεις αίτινες πρέπει νά άναφέρωνται επί τής συσκευασίας 
έκάστου φυτοφαρμάκου, αί σχετικαί πρός τήν ένδεικνυο- 
μένην χρήσιν, τούς κινδύνους καί τάς άντενδειξεις τής χρη- 
σιμοποιήσεως αύτοϋ, ώς καί τυχόν περιορισμούς ή τάς 
αναγκαίας προφυλάξεις διά τήν ασφαλή χρήσιν αύτοϋ. Διά 
τοϋ αύτοϋ άρθρου άπαγορεύεται προ τής παρελεύσεως διε
τίας άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος ή άναγραφή έπί τής συ
σκευασίας ή τής έτικέττας τοϋ αριθμού τής έγκρίσεως 
κυκλοφορίας πρός αποφυγήν αθεμίτου συναγωνισμού τών 
τυχόν λαμβανόντων έκ τών πρώτων τοιούτων.

Διά τοϋ άρθρου 23, παρέχεται τό δικαίωμα είς πάντα 
άγοραστήν γεωργικού Φαρμάκου τής αίτήσεως ελέγχου 
ένδεχομένης νοθείας, διά τής διενεργείας επισήμου άνα- 
λύσεως. Είς τον ενδιαφερόμενον έμπορον γεωργικών φαρ
μάκων παρέχεται ή δυνατότης άμφισβητήσεων τών άποτε- 
λεσμάτων τής επισήμου άναλύσεως καί αίτήσεως έπανα- 
λήψεως τοϋ ελέγχου ταύτης.

Διά τοϋ άρθρου 24, ύποχρεοϋνται αί βιομηχανία1, καί βιο
τεχνία’. παρασκευής γεωργικών σαρμάκων, όπως εντός 
τακτής προθεσμίας δηλώσουν είς τήν Δ/νσιν Προστασίας 
Φυτών τά ύπ’ αύτών παρασκευαζόμενα γεωργικά φάρμακα, 
τας παρασκευαζομένάς ποσότητας, ώς καί τά λαμβανόμενα 
υπ αύτών μέτρα, διά τήν ακίνδυνου διαφύλαξιν καί χειρι
σμόν τών χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. Τά στοιχεία 
ταϋτα, εκτός άλλων, προορίζονται διά τήν σύνταξιν μητρώου 
βιομηχανιών καί βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρ
μάκων καί νά διευκολύνουν τό έργον τής διά τοϋ αύτοϋ 
άρθρου συνιστωμένης ’Επιτροπής είς τον έλεγχον τών συν
θηκών παρασκευής καί άσφαλοΰς άποθηκεύσεως τών χρη
σιμοποιούμενων πρώτων υλών καί τών παραγομένων προϊόν
των.

Προβλέπονται επίσης διοικητικά! κυρώσεις διά τούς έζ 
' άϋτών μή τη^οϋντας τούς σχετικούς κανόνας. Διά τοϋ αύτείΰ 
άρθρου, παρ. 8 πρός προστασίαν εμπορικών καί βιομηχα
νικών συμφερόντων ορίζεται ότι τά άνωτέρω βιομηχανικά 
καί τεχνικά στοιχεία, τά τιθέμενα ύπ’ δψιν τής Διευθύνσεως 
Προστασίας Φυτών, θεωρούνται υπηρεσιακά άπόρρητα καί 
καθορίζονται αύστηραί ποιναί είς πάντα άποκαλύπτοντα τά 
περιελθόντα είς γνώσιν του τοιαϋτα, λόγω άρμοδιότητος, 
είς οίανδήποτε φύσιν τής διενεργείας τοϋ ελέγχου.

Διά τοϋ άρθρου 25, άνατίθεται είς τό 'Υπουργεΐον Γεωρ
γίας ό καθορισμός τοϋ προγράμματος τών εισαγωγών γεωρ
γικών φαρμάκων υπό τών έποπτευομένων ύπό τρϋ κράτους 
οργανισμών καί τής Α.Τ.Ε.

• 1
Διά τοϋ άρθρου 26, ορίζονται σαφώς αί περιπτώσεις κατά 

τάς όποιας δέν έχουν εφαρμογήν αί περί ελέγχου τών γεωρ
γικών φαρμάκων διατάξεις τοϋ παρόντος καί αί όποΐαι 
αφορούν είς τήν χρησιμοποίησιν δραστικών ούσιών φυτο- 
φαομάκων καί πρώτων υλών διά τήν παρασκευήν άλλων 
γεωργικών φαρμάκων υποκειμένων είς τον προβλεπόμενον 
έλεγχον ή τήν χρησιμοποίησιν των πρός έπανεξαγωγήν ή 
δι’ ετέρους μή γεωργικούς σκοπούς ή τέλος μικραί ποσό
τητες — δείγματα διά τον διενεργηθησόμενον έλεγχον ή 
πειραματικούς σκοπούς.

— Διά τοϋ .άρθρου 27, προβλέπονται αί . περιπτώσεις κατα
βολής παράβολου ύπέρ τοϋ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών διά τήν 
χορήγησιν, έπέκτασιν κ.λπ. έγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργ. 
φαρμάκου, τήν διενέργειαν επισήμων άναλύσεων κλπ. καί 
ορίζεται ότι τό ύψος αύτοϋ καθορίζεται μετά γνώμην τοϋ 
Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Γεωργίας, 
ίνα- δοθεί εύέλικτος διαδικασία καθορισμού τούτου διά τήν 
τυχόν άπαιτουμένην προσαρμογήν του.

Διά τοϋ άρθρου 28, ύποχρεοϋνται όπως οί χρησιμοποιούν- 
τες γεωργικά φάρμακα συμμορφοΰνται πρός τάς οδηγίας 
άσφαλοΰς χρησιμοποιήσεώς των καί καθιεροϋνται χρημα- 
τικαί ποιναί ή ή τοιαύτη τής φυλακίσεως διά τούς παρα- 
βαίνοντας ταύτας.

Διά τοϋ άρθρου 29, ύπόκεινται είς τόν προβλεπόμενον 
διά τών άρθρων τοϋ παρόντος έλεγχον, άπαντα τά γεωργικά 
φάρμακα είτε ταϋτα προορίζονται διά τήν άντιμετώπισιν 
εχθρών καί ασθενειών τών φυτών είτε διά νά χρησιμοποιη
θούν διά τήν καταπολέμησήν ενοχλητικών διά τον άνθρω
πον καί τά ζώα εντόμων ή καί τρωκτικών.

Διά τοϋ άρθρου 3G, ορίζεται :
α) 'Ο ύπεύθυνος διά τήν ακριβή συμμόρφωσιν πρός τάς 

διατάξεις τοϋ παρόντος.
β) Προβλέπεται ή δημοσίευσις πάσης καταδικαστικής 

άποφάσεως διά παράβασιν τών διατάξεων τοϋ παρόντος.
Καθορίζονται έξ άλλου αί επιβαλλόμενα’, ποιναί είς τούς 

παραβάτας παρασκευαστάς ή εμπόρους γεωργικών φαρ
μάκων, ιδιαιτέρως διά τάς περιπτώσεις νοθείας ή παρανό
μου χρησιμοποιήσεώς άριθμοϋ έγκρίσεως κυκλοφορίας καί 
παρέχεται δυνατότης άναπροσαρμογής τής προβλεπομένης 
χρηματικής ποινής διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών 
Δικαιοσύνης καί Γεωργίας.

Διά τοϋ άρθρου 31, ορίζεται ότι μέχρις έκδόσεως τών ύπό 
τοϋ παρόντος προβλεπομένων διαταγμάτων ή αποφάσεων 
έξακολουθοϋν ίσχύοντα τά βάσει τοϋ ν.δ. 2147/52 έκδοθέντα 
διατάγματα ή αποφάσεις, πρός νομικήν κάλυψιν τοϋ θέμα
τος μέχρι τοϋ χρόνου έκδόσεως τούτων. ..

Διά τοϋ άρθρου 32, καθορίζονται αί διά τοϋ προκειμένου 
νομοσχεδίου καταργούμεναι διατάξεις.

Διά τοϋ άρθρου 33, ρυθμίζεται ότι ή ισχύς τοϋ νόμου 
άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής ’Εφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως, έξαιρέσει ώρισμένων διατάξεων αύτοϋ, 
αίτινες θά ίσχύσουν μετά έξάμηνον προκειμένου νά προσαρ- 
μοσθοϋν πρός τό ύπό- τοϋ νόμου έπιβαλλόμενον καθεστώς 
οί ένδιαφερόμενοι φορείς.
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- Εις τά άνωτέρω άττοσκοττεϊ τό ττροτπνόμενον σχεδίαν 
Νόμου ό-ερ έχομεν την τιμήν νά θέσωμεν μιπ’- όψιν υμών 
—ρός ψήοισιν.

Έν Άθήναις τη 9 Σεπτεμβρίου. 1977 
Οί 'Υπουργοί

Πεοεδοίας Κυβέρνησεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Δικαιοσύνης
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ΙΠΠ. ΙΟΡΔΛΝΟΓΛΟΥ
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ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΑΟΣ

Δημ. Τάςεως 
ΓΕΩΡΓ.' ΣΤ AM AT Η Σ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΌΜΟΥ
Περί έγκρίσεως κυκλοφορίας καί ελέγχου τών γεωργικών 

- —φαρμάκων, ώς καί ρυθμίσεως συναφών δεμάτων.

Άρθρον 1.

'Ορισμοί.

Δ.ά ;ήν εφαρμογήν των διατάξεων τού παρόντος νόμου οί 
ακόλουθο: cpο: έχουν την έναντι έκαστου προσϊιοριζομενην 
έννοιαν:

α) Φυτον ή φυτά. Τά ζώντα είδη τοϋ φυτικού βασιλείου καί 
τά ζώντα μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων τών νωπών καρ
πών καί τών σπόρων, ώς καί τών μή μεταποιημένων προϊόν
των φυτικής προελεύσεως ή τών έχόντων ύποστή απλήν κα
τεργασίαν ήτοι, άλεσιν, συμπιεσιν, ξήρανσιν, ζΰμωσιν καί 
πρϊσιν.

β) Εχθροί καί άτόένειαε: Πάς ζωικές ή φυτικές ή προ- 
καρύωτικές οργανισμός καί ιός, ϊυνάμενος αμέσως ή εμμέσως 
νά προκαλέση άλλοίωσιν ή βλάβην τών/ φυτών, προσέτι δέ καί 
πάσαν μή μεταδοτικήν νόσον τών φυτών. ί

γ) Καταπολέμησις εχθρού ή ασθένειας: Το σύνολον τών 
ενεργειών πρές πρόληψιν, καταστροφή/, έλάττωσιν ή άπομά-. 
κρυνσιν τοϋ περί ου πρόκειται έχ-3ροΰ ή άσθενείας

ο) Γεωργικόν φάρμακο·/ ή φάρμακον: Πάσα ουσία ή μίγμα 
ουσιών, συμπεριλαμβανομένων καί έπεξειργασμένων ή μή φχυ- 
τικών προϊόντων, έυναμένη νά χρησιμοποίησή ώς μέσον κα- 
ταπολεμήσεος τών εχθρών καί ασθενειών τών φυτών ή νά 
βελτίωση την άποτελεσματικότητα. τών έν λόγφ ουσιών. Εις 
τά γεωργικά φάρμακα επίσης ανήκουν:

αα) Τά φυτορμονικά ή μή προϊόντα, τά δρώντα ώς ζιζα- 
νιοκτόνα ή χρησιμοποιούμενα διά την ρ ύθμισιν τού φύτρωμα-; 
τος, τής βλαστήσεως, τής άνθοφορίας ή τής καρποφορίας τών 
φυτών καί γενικώτερον 'τά έπιδρώντα έπί τής φυσιολογίας 
αυτών.

ββ) Α! ελκυστικά: τών εντόμων ουσία: καί αί άπω-3ητ:καί 
ουσία: τών εντόμων, τών πτηνών καί άλλων ζώο.ν, ώς καί 
ουσία: έπηρεαζουσα: ποικιλοτρόπως την συμπεριφοράν ή φυ
σιολογίαν αυτών. ι

γγ) Αί άντιτροφικαί ουσία: τών εχθρών τών φυτών.
3δ) Αί άποφυλλωτικαϊ ούσιαι.
εε) At ουσία: αί χρησιμοπο:ούμεναι άποκλειστικώς ϊιά τήν 

καταπολέμησιν εχθρών καί ασθενειών τών μελισσών καί άλ
λων ωφελίμων εντόμων.

στστ) Αι προς θεραπείαν τών τροφοπενιών ούσιαι έξ ιχνο
στοιχείων, α: μή χρησιμοποιούμενα: ώς συνήθη λιπάσματα.

ζζ) Τα παρασκευάσματα ιών ή μικρ οοργανισμών καί προϊόν
των μεταβοΑ’σμοΰ των, τά χρησιμοποιούμενα εναντίον τών εχ
θρών καί άσθενειών τών φυτών.

ηη) Αί ούσιαι αί -ευνοούσα: :ήν διατροφήν καί πολλαπλα
σιασμόν τών “άρπακτικών ή παραπτικών οργανισμών τών δρων- 
των εναντίον τών εχθρών καί ασθενειών τών φυτών.

θθ) Τά χημειοστειρωτικά τών έχ-υρών τών φυτών.
ιι) Αί ουσία: αί χρησιμοποιούμενα! εναντίον τών φυτών τών 

αναπτυσσόμενων εις μή καλλιεργούμενος επιφάνειας καί εις 
τους ύδροφοοους άγωγοΰς καί τάς πάσης φύσεως ίεξαμενας 
ΰδατος.

ιαια) Τά μετά κηρών καί απορρυπαντικών ουσιών μίγματα 
άπολυμαντικών τά χρησιμοποιούμενα εις τήν συσκευασίαν οπω
ρών.

ιβιό) Αί άλοιφαί αι χρησιμοποιούμενα: πρός έπάλειψιν πλη
γών τών φυτών.

ιγιγ) Τά μίγματα άπεντομωνικών ή καί μυκητοκτόνων ου
σιών μετά στιλβωτικών ή καί άνταναφλεκτικών προσμίξεων 
τά χρησιμοποιούμενα εναντίον επιβλαβών εντόμων καί π απο
γόνων μικροοργανισμών έπί άκατεργάστου ή κατειργασμένης 
ξυλείας.

ιδιδ) Αί ούσιαι αί χρησιμοποιούμενα: εις τά θερμοκήπια 
πρός περιορισμόν τής υγρασίας.

:ε:Τ) Αί .ύσία: αί χρησιμοποιούμενοι πρός περιορισμόν τής 
διαπνοής τών φυτών καί άποφυγήν τής συρρικνώσεως τών 
καρπών.

ιστιστ)”Αί ούσιαι αί χ ρ ησ ι μοπ οι ο ύμενα ι ~ ο: ά τήν καταπο λέ- 
μησιν έφεων καί σκορπιών.

ιζιζ) Αί ούσιαι αί χρησιμοποιούμενα: διά τήν καταπολέμη
σή/ έχ-υρών καί ασθενειών εις αντικείμενα καί έργα τέχ-/ης, 
ώς εικόνας καί ξυλόγλυπτα εκκλησιών, εκθέματα μουσείων 
καί βιβλία.

ιηιη) Α: βοηυητικαί ούσιαι, οί διαλυτοί καί τά στερ ά 
έκδοχα τά χρησιμοποιούμενα διά τήν παρασκευήν τών γεωργι
κών φαρμάκων.

ε) Δρών συστατικόν: Ή χημικώς καθαρά ή ή βιομηχανι- 
κώς παραγομένη τεχνικώς καθαρά ουσία τοϋ γεωργικού φαρ
μάκου ή δρώσα εναντίον τών εχθρών καί άσθενειών τών φυ
τών ή ή αύξάνουσα τήν άποτελεσματιροότητα αύτοϋ ή ή ένι- 
σχύουσα τήν αντοχήν τών φυτών έναντι τών έχ-υρών καί άσθε- 
νειών αύτών.

στ) Βοηυητικαί ούσιαι: Τά μή δρώντα αμέσως εναντίον 
τών εχθρών καί ασθενειών τών φυτών συστατικά τοϋ γεωργι
κού φαρμάκου, τά όποια όμως είναι απολύτως απαραίτητα 
ίνα δρών τι συστατικόν χημικώς ή τεχνικώς καθαρόν τοιού- 
τον, απόκτηση τάς εις τήν πράξιν αναγκαίας ή καί σκόπι
μους διά γεωργικόν φάρμακον ιδιότητας.

ζ) Νοθευμένο·/ γεωργικόν φάρμακον: Τό φάρμακον:

αι) τοϋ όποιου ή περιεκτικότης εις δρώντα συστατικά καί 
βοηίητικάς ουσίας, ώς καί αί φυσικαί αύτοϋ σταθεραί καί 
ιδιότητες άφίσταντα: τών τής εγγυημένης συνθέσεως καί

ίβ) τοϋ όποιου τό περιεχόμενον τής έτικέττας άφίστατα: 
τοϋ έγκριθέτ/τος τοιούτου.

η) Σκεύασμα ή παρασκεύασμα: Τό μίγμα χημικώς ή τε
χνικώς καθαρού δρώντος συστατικού ή συστατικών μετά βοη
θητικών ουσιών ύπό τήν αυτήν πάντοτε σύνθεσιν καί σύστα- 
σιν έτοιμο·/ πρός χρήσιν ώς έχει ή μεθ’ απλήν άραίωσιν.

θ) ’Ιδιοσκεύασμα: Τό παρασκεύασμα τό φέρον ονομασίαν 
μή σαφώς δηλωτικήν τής συνθέσεώς του καί άποτελοΰσαν 
προστατευόμενον σήμα τοϋ παρασκευαστοϋ αύτοϋ, έχον τήν 
αυτήν πστ/τοτε σύνθεσιν, σύστασιν καί εξωτερικήν έμφάνισιν 
έτοιμον πρός χρήσιν αύτουσίως ή μεθ’ απλήν άραίωσιν. ·

:) Εγγυημένη σύνθεσις: Ή δηλωτέα κατά βάρος ή κατ’ 
όγκον εκατοστιαία αναλογία έκαστου τών δρώντων συστατι
κών καί τής μορφής αύτών καί ή συνολική κατά βάρος ανα
λογία τών βοηθητικών ούσιών, ώς καί αί δηλωτέαι φυσικά: 
ιδιότητες καί σταθεραί τοϋ γεωργικού φαρμάκου.

ια) Έπίστμος άνάλυσις: Ή ύπό τών διά τοϋ παρόντος νό
μου καί τών δυνάμει αύτοϋ έκδιδομένων διαταγμάτων ή υπουρ
γικών άποφάσεων όριζομένων ιδρυμάτων ή εργαστηρίων, έκτε-


