
Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος 
 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 22 
   

Οι περί Λιανικής Πώλησης και Διάθεσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων  
Κανονισμοί του 2018 

 

 
141(Ι) του 2011 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε   

αυτό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22, του περί Φυτοπροστατευτικού 
Προϊόντων Νόμου του 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος 

1.Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Λιανικής Πώλησης και 
Διάθεσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2018. 

  

Ερμηνεία 2.Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια - 

  

 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
και Βιοκτόνων.  

  

 Κ.Δ.Π. 193/2012 «Επαγγελματίας Χρήστης» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει Πιστοποιητικό 
Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, το 
οποίο αποκτάται βάσει του συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού που 
προνοείται στον Κανονισμό (5) των περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων Κανονισμών του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

  

 Κ.Δ.Π. 193/2012 «Σύμβουλος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» σημαίνει πρόσωπο που  
κατέχει Πιστοποιητικό Σύμβουλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, το 
οποίο αποκτάται βάσει του συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού που 
προνοείται στον Κανονισμό (5) των περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων Κανονισμών του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

  

 «Πωλητής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» σημαίνει πρόσωπο που 
πωλεί Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και του έχει χορηγηθεί άδεια και αριθμός 
μητρώου σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.  

  

141(Ι) του 2011 «Νόμος» σημαίνει τον περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 
2011. 

  

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 309, 
24.11.2009,  
σ. 1. 

«Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» σημαίνει την κατοχή με 
σκοπό την πώληση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η 
πώληση, η διανομή και οι άλλες μορφές μεταβίβασης, εκτός της 



επιστροφής στον προηγούμενο πωλητή. 
  

 «Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» 
σημαίνει το κατάστημα όπου γίνεται λιανική πώληση Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων και του έχει χορηγηθεί άδεια και αριθμός μητρώου σύμφωνα με 
τους παρόντες Κανονισμούς. 

  

 

 
 

«Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Ερασιτεχνικής Χρήσης» σημαίνει τα φυτώρια, ανθοπωλεία ή καταστήματα 
γενικού εμπορίου όπου γίνεται λιανική πώληση Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων Ερασιτεχνικής Χρήσης. 

  

 «Αποθήκη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» σημαίνει το χώρο όπου 
αποθηκεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή πρώτες ύλες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό την προώθησή τους σε 
εγκαταστάσεις παρασκευής / συσκευασίας ή επανασυσκευασίας 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και την προώθησή τους σε Καταστήματα 
Λιανικής Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.  

  

 «Αριθμός Μητρώου Καταστήματος Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» σημαίνει τον αριθμό που παραχωρεί η 
Αρμόδια Αρχή σε κάθε ένα Κατάστημα Λιανικής Πώλησης  
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
παρόντων Κανονισμών. 

  

 «Αριθμός Μητρώου Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» σημαίνει 
τον αριθμό που παραχωρεί η Αρμόδια Αρχή σε κάθε ένα Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

  

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 309, 
24.11.2009,  
σ. 71. 

«Οδηγία 2009/128/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

  

141(Ι) του 2011 

 

«Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ερασιτεχνικής Χρήσης» σημαίνει τα 
προϊόντα που, εκ της χορηγηθείσας άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 
Νόμου, δύνανται να χρησιμοποιούνται και από μη επαγγελματίες χρήστες. 

  

Πεδίο Εφαρμογής 

 

3.-(1) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται στα 
Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, στα 
Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Ερασιτεχνικής Χρήσης, στις αποθήκες  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
και στις εγκαταστάσεις συσκευασίας / επανασυσκευασίας 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 



  

   (2) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται χωρίς να θίγουν τα μέτρα που 
έχουν θεσπιστεί με άλλες συναφείς κοινοτικές ή εθνικές νομοθετικές 
πράξεις.  

  

 4. Με τις  διατάξεις των παρόντων Κανονισμών καθορίζονται: 
(1) οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν: 
  α)  τα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, 
  β) τα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Ερασιτεχνικής Χρήσης και 
  γ) οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις παρασκευής / συσκευασίας ή 
επανασυσκευασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

  

 (2) οι διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης άδειας σε: 
 α) Κατάστημα Λιανικής Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
 β) Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

  

 (3) οι υποχρεώσεις του Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

  

 (4) οι υποχρεώσεις του Σύμβουλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που 
έχει συνάψει ενυπόγραφη συμφωνία με Κατάστημα Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

  

Απαγορεύσεις 

 

5.- (1) Απαγορεύεται η λιανική πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
εκτός των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων ή των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων Ερασιτεχνικής Χρήσης. 
 
Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η μεταφορά και παράδοση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων εκτός Καταστήματος Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, εφόσον αυτά έχουν παραγγελθεί 
προηγουμένως από κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματία Χρήστη 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και έχει εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο, από 
το αδειούχο κατάστημα, το οποίο συνοδεύει το πωληθέν προϊόν. 

  

 (2) Απαγορεύεται η λιανική πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Επαγγελματικής Χρήσης από άτομο που δεν κατέχει Άδεια Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

  

 (3) Απαγορεύεται από τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά ή το 
διανομέα ενός Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, όπως αυτός ορίζεται στην 
εκάστοτε άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η τιμολόγηση και πώληση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε οποιοδήποτε μη αδειοδοτημένο 
Κατάστημα Λιανικής Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 
Επιτρέπεται η τιμολόγηση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Ερασιτεχνικής 
Χρήσης σε Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων Ερασιτεχνικής Χρήσης. 



  

 (4) Απαγορεύεται η πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Επαγγελματικής Χρήσης σε άτομα που δεν κατέχουν το σχετικό 
Πιστοποιητικό  Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.  

  

 (5) Απαγορεύεται η παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία ή 
επανασυσκευασία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε εγκαταστάσεις που 
δεν είναι καταχωρημένες στο Μητρώο που προνοείται στον κανονισμό 20. 

  

 (6) Απαγορεύεται η αποθήκευση και εμπορία τροφίμων, ποτών, 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, καλλυντικών, υγρών καυσίμων και άλλων 
προϊόντων που ήθελε καθορίσει με Απόφασή της η Αρμόδια Αρχή, εντός 
του Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

  

 (7) Απαγορεύεται η παραποίηση ή αλλοίωση κατά οποιοδήποτε τρόπο της 
συσκευασίας ή των οδηγιών της ετικέτας του Φυτοπροστατευτικού 
Προϊόντος. 

  

 (8) Απαγορεύεται στους Πωλητές Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που 
δεν είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, να γνωματεύουν για θέματα 
φυτοπροστασίας.    

  

 (9) Απαγορεύεται η πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων από το 
διαδίκτυο.  

  

Προϋποθέσεις 

Χορήγησης Άδειας 

σε Κατάστημα 

Λιανικής Πώλησης 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων 

6. Η άδεια Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων δεν είναι μεταβιβάσιμη και εκδίδεται ονομαστικά σε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. 

  

 7. Για τη χορήγηση άδειας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

  

 (1) Το κατάστημα να διαθέτει επαρκές προσωπικό το οποίο να κατέχει  
άδεια Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ώστε η πώληση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να γίνεται πάντα στην παρουσία Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

  

 (2) Το κατάστημα να επιβλέπεται από Σύμβουλο Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων ο οποίος: 

     (α) (i) είναι ο κάτοχος άδειας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης 



Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο και 

κατέχει Πιστοποιητικό Συμβούλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ή, 

             (ii) έχει συνάψει ενυπόγραφη συμφωνία με τον κάτοχο άδειας 

Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Στην 

περίπτωση τερματισμού της συμφωνίας ο κάτοχος άδειας του 

Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών φροντίζει άμεσα 

για την ανάληψη της επίβλεψης από άλλο Σύμβουλο Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων και ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια Αρχή 
 

και   
 

     (β) θα επιβλέπει μόνο το συγκεκριμένο Κατάστημα Λιανικής Πώλησης 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

  

 (3) Το κατάστημα υποχρεούται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Διαχείρισης 
Κενών Συσκευασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Η διαδικασίας 
δύναται να καθοριστεί από την Αρμόδια Αρχή.  

 (4) Το κατάστημα να πληροί τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Ι. 

  

Προϋποθέσεις 

χορήγησης Άδειας 

Πωλητή 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων   

8. Η άδεια Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων δεν είναι 
μεταβιβάσιμη και εκδίδεται ονομαστικά σε συγκεκριμένο άτομο που  
διαθέτει αδειούχο Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων ή εργοδοτείται από νομικό πρόσωπο που διαθέτει αδειούχο 
Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

 9. Για τη χορήγηση άδειας Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ο 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει: 

  

 (1) Να υποβάλει τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και τα αντίστοιχα τέλη, σύμφωνα με τον 
κανονισμό 15. 

  

 (2) Να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Κατάρτισης Διανομέα 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στον Κανονισμό (5) των περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων Κανονισμών του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

  

 10. Σε περίπτωση μη απόκτησης του Πιστοποιητικό Κατάρτισης Διανομέα 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, η Αρμόδια Αρχή απορρίπτει την αίτηση. 

  

Ευθύνες και 

Υποχρεώσεις του 

Πωλητή 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων 

11. Ο Πωλητής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων έχει την ευθύνη και 
υποχρέωση: 



  

 (1) να διαθέτει στο κατάστημα που εργάζεται, προς πώληση μόνο 
αδειοδοτημένα από την Αρμόδια Αρχή, Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 

  

 (2) να μεριμνά για την ορθή τοποθέτηση τους 

  

 (3) να ελέγχει ότι η ημερομηνία λήξης αυτών που διαθέτει προς πώληση 
δεν έχει παρέλθει 

  

 (4) να ενημερώνεται και να φροντίζει άμεσα για την απόσυρση από τα 
ράφια του καταστήματος των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων των 
οποίων η άδεια ανακλήθηκε, ή ημερομηνία λήξης τους έχει παρέλθει.  

  

 (5) να ενημερώνει τους αγοραστές των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
για την ορθή χρήση τους καθώς και για τους κινδύνους από τη χρήση τους  

  

 (6) να ενημερώνει τους αγοραστές για την πιστή τήρηση των όρων της 
ετικέτας του έκαστου σκευάσματος   

  

 (7) να πληροφορεί τους πελάτες σχετικά με τις Οδηγίες της Ετικέτας κάθε 
προϊόντος 

  

 (8) να πωλεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον 
Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Επαγγελματικής Χρήσης μόνο 
σε Επαγγελματίες Χρήστες που παρουσιάζουν το Πιστοποιητικό 
Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Ο 
αριθμός μητρώου ή ταυτότητας του Επαγγελματία Χρήστη θα 
καταγράφεται στο αντίγραφο του τιμολογίου που θα φυλάσσεται σε αρχείο 
του καταστήματος 

  

 (9) να παρέχει όλες τις διευκολύνσεις στους Επιθεωρητές 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

  

 (10) να τηρεί μητρώο πωλήσεων των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για 
τουλάχιστον πέντε έτη. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο για έλεγχο από την Αρμόδια Αρχή. 

  

 (11) να τηρεί μητρώο με τους αγοραστές Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
που περιέχουν δραστικές ουσίες για περιορισμένη χρήση ή για τις οποίες 
η Αρμόδια Αρχή θέλει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται ορθά και στα 
πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας του κάθε αγοραστή. Η 
Αρμόδια Αρχή με απόφαση της καθορίζει τις δραστικές ουσίες αυτές αλλά 
και το Έντυπο Καταγραφής των Αγοραστών αυτών.   

  

 (12) να παραλαμβάνει, από τους αγοραστές, Φυτοπροστατευτικά 
Προϊόντα τα οποία εντός 4 μηνών από την ημέρα που θα επιστραφούν θα 



λήγουν. Νοείται ότι τα σκευάσματα αυτά θα πρέπει να είναι στην αρχική 
απαραβίαστη συσκευασία τους.  
Ο Πωλητής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων δεν επιβάλλεται να τα 
αντικαταστήσει ή να επιστρέψει το οποιοδήποτε αντίτιμο.   
 
Σε διαφορετική περίπτωση και αν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει, είναι 
πάλι υποχρεωμένος να τα παραλάβει εισπράττοντας παράλληλα και το 
απαιτούμενο ποσό για τη διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Για τη ρύθμιση της εν 
λόγω διαδικασίας, η Αρμόδια Αρχή θα εκδώσει Κατευθυντήριες Γραμμές. 

  

 (13) να αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων διάφορες επιστολές / 
ανακοινώσεις που θα αποστέλλονται από την Αρμόδια Αρχή 

  

Ευθύνες και 

Υποχρεώσεις του 

Σύμβουλου  

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων 

12. Ο Σύμβουλος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που επιβλέπει 
Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων έχει την 
ευθύνη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) να επιβλέπει τη λειτουργία του και τις εργασίες του Πωλητή ή Πωλητών 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που εργοδοτούνται σε αυτό 
διασφαλίζοντας  τη συμμόρφωση με το Νόμο και τους εκδιδόμενους από 
αυτόν Κανονισμούς, 
2) να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων από 
το χειρισμό των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στο κατάστημα (π.χ. 
κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση κτλ.),  
3) για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση 
ατυχήματος,  
4) να παρέχει στους πελάτες, εγγράφως ή προφορικά, τις κατάλληλες 
πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, 
τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες ασφάλειας για 
τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα, 
5) να γνωρίζει τις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, όπως αυτό 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και να ενημερώνει τους 
επαγγελματίες χρήστες για την υποχρέωση τους να συμμορφώνονται με 
την εν λόγω νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ορθή χρήση στις ειδικές 
περιοχές όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος Η του ΕΣΔ. 
6) για τη διενέργεια ελέγχων εφαρμογής του νόμου και των σχετικών 
Κανονισμών σε  εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με το έντυπο που θα 
καθορίσει η Αρμόδια Αρχή με Απόφαση της. Το έντυπο αυτό θα 
φυλάσσεται στο κατάστημα για σκοπούς ελέγχου από τους Επιθεωρητές 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 
7) για τη σύνταξη ενυπόγραφης Έκθεσης σε περίπτωση ατυχήματος στο 
Κατάστημα Λιανικής Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, με την 
οποία να ενημερώνεται άμεσα η Αρμόδια Αρχή για τα γεγονότα που 
οδήγησαν στο ατύχημα και τα μέτρα που λήφθηκαν. 
8) για την εφαρμογή οποιονδήποτε πρόσθετων μέτρων/ενεργειών ήθελε 
καθορίσει με Απόφασή της η Αρμόδια Αρχή. 



  

Χορήγηση και 

Ανανέωση Άδειας 

Καταστήματος 

Λιανικής Πώλησης  

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων και 

Πωλητή 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων. 

Διάρκεια. 

Τέλη. 

13.-(1) Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας Καταστήματος Λιανικής 
Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και της άδειας Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή 
σε έντυπο που εγκρίνει με Απόφασή της. 
 

 

(2) Για την τροποποίηση στοιχείων εκδοθείσας άδειας, ή έκδοσης 
αντιγράφου άδειας, υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή σε έντυπο 
που εγκρίνει με Απόφασή της 

  

 14.-(1) Η άδεια Καταστήματος Λιανικής Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων και η άδεια Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ισχύουν 
για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να ανανεώνονται για διαδοχικές περιόδους 
πέντε (5) χρόνων. 

  

 (2) Για σκοπούς ανανέωσης ή διατήρησης της άδειας Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, οι Πωλητές Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων οφείλουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συμπληρωματική 
κατάρτιση δυνατόν να απαιτήσει η Αρμόδια Αρχή. 

  

 15. Τα τέλη που καταβάλλονται με την υποβολή των αιτήσεων 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

  

 16. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας, που 
αναφέρεται στον Κανονισμό 13(1) τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη 
λήξη της ισχύος της, η Αρμόδια Αρχή θα ανακαλεί την άδεια. 

  

Πώληση 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων 

Ερασιτεχνικής 

Χρήσης 

17. Φυτοπροστατευτικά Ερασιτεχνικής Χρήσης μπορούν να πωλούνται σε 
Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Ερασιτεχνικής Χρήσης εφόσον: 
 

 

(1) Οι ενδιαφερόμενοι γνωστοποιήσουν στην Αρμόδια Αρχή την πρόθεση 
τους να προβαίνουν σε λιανική πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
Ερασιτεχνικής Χρήσης, σε ειδικό έντυπο που θα καθορίσει η Αρμόδια 
Αρχή, 

 

(2) οριστεί επαρκές προσωπικό ως υπεύθυνο για την πώληση των 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Ερασιτεχνικής Χρήσης, ώστε η πώληση 
τους να γίνεται πάντα στην παρουσία ενός εκ των υπευθύνων. 
Ο υπεύθυνος για την πώληση υποχρεούται να παρέχει στους αγοραστές 
έντυπο με γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση τους, ιδίως σχετικά με 



τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό 
και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις 
χαμηλού κινδύνου.  
 
Η διαθεσιμότητα του πιο πάνω εντύπου αποτελεί υποχρέωση του 
καταστήματος. 

 

(3) πληρούνται οι όροι και τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
  

Αποθήκες 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων 

18.-(1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν αποθήκες 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην 
Αρμόδια Αρχή τις αποθήκες αυτές σε ειδικό έντυπο που θα καθορίσει η 
Αρμόδια Αρχή. 

 

(2) Οι αποθήκες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, θα πρέπει να 
πληρούν τις πρόνοιες των περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται.  

  

Κάτοχος Άδειας 

Παράλληλου 

Εμπορίου.  

19 Ο κάτοχος άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος για το οποίο 
χορηγήθηκε άδεια παράλληλου εμπορίου θα πρέπει: 
α) να διαθέτει αδειοδοτημένο Κατάστημα Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τους παρόντες 
Κανονισμούς ή  
β)  να εισάγει το προϊόν με σκοπό να το διαθέσει αποκλειστικά σε 
αδειοδοτημένα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 18, 
για τους χώρους αποθήκευσης των εν λόγω φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, 

  

Εγκαταστάσεις 

συσκευασίας ή 

επανασυσκευασίας 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων  

20.-(1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εγκαταστάσεις 
παρασκευής / συσκευασίας ή επανασυσκευασίας Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην αρμόδια Αρχή τις 
εγκαταστάσεις αυτές σε ειδικό έντυπο που θα καθορίσει η αρμόδια Αρχή.  
 
 

(2) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 
οφείλουν να διαθέτουν αρχείο πλήρους και αναλυτικής καταγραφής των 
εισροών και εκροών των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε έντυπο που 
θα καθορίσει η Αρμόδια Αρχή με Απόφαση της. 

(3) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει μητρώο με αυτές τις εγκαταστάσεις, το  
οποίο δημοσιοποιεί όποτε τροποποιείται, στις Αρμόδιες Αρχές για την 
εφαρμογή συναφών νομοθεσιών, όπως:    
α) Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμου 
(106/2002) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
β) Ο περί Αποβλήτων Νόμος (185/2011), όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
γ) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος (32/2002) 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 



δ) ο περί Εργοστασίων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται 

  

 (4) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να ενημερώσει την 
Αρμόδια Αρχή σε περίπτωση που τερματισθούν  για οποιοδήποτε λόγο οι 
εργασίες της. 

  

Επανασυσκευσία 

Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων 

21. Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται επανασυσκευασία,  ο 
υπεύθυνος για την επανασυσκευασία ενημερώνει το Τμήμα Γεωργίας για 
την πρόθεση του αυτή, σε ειδικό έντυπο που θα καθορίσει η Αρμόδια 
Αρχή, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της 
επανασυσκευασίας για τυχόν σκοπούς ελέγχου.  

  

Μητρώα 22.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας τηρεί μητρώο με τα Καταστήματα Λιανικής 
Πώλησης  Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και τους Πωλητές 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που εργοδοτούνται σε αυτό καθώς και 
για το Σύμβουλο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που επιβλέπει καθένα 
απ’ αυτά,   σε μορφή που ήθελε καθορίσει, περιλαμβανομένης και της 
ηλεκτρονικής. 

  

 (2) Το Τμήμα Γεωργίας τηρεί μητρώο με τα Καταστήματα Λιανικής 
Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Ερασιτεχνικής Χρήσης, σε 
μορφή που ήθελε καθορίσει, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής. 

  

 (3) Το Τμήμα Γεωργίας τηρεί μητρώο με τις αποθήκες των 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, σε μορφή που ήθελε καθορίσει, 
περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής.  

  

 (4) Το Τμήμα Γεωργίας τηρεί μητρώο με τις εγκαταστάσεις συσκευασίας ή 
επανασυσκευασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, σε μορφή που ήθελε 
καθορίσει, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής. 

  

 (5) Τα μητρώα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας και 
ενημερώνονται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο. 

  

Κατάργηση. 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, 

Παράρτημα Τρίτο (I): 

Κ.Δ.Π. 615/2003 

23.-(1)  Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι περί 
Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) 
Κανονισμοί του 2003, καταργούνται. 

  

 (2) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων 
κανονισμών, λογίζεται ότι υποβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των 
παρόντων Κανονισμών και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν 
συγκρούονται με τους παρόντες Κανονισμούς. 

  

 (3) Άδειες που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων 



κανονισμών, ισχύουν για ακόμη ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση των 
παρόντων Κανονισμών για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για 
συμμόρφωση με τις πρόνοιες των εν λόγω Κανονισμών.   

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Κανονισμός 7) 

 
Όροι και Τεχνικές Προδιαγραφές που Πρέπει να Πληροί το Κατάστημα Λιανικής 

Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
 

 (1) Το κατάστημα να είναι ξεχωριστό ισόγειο κτίσμα με δική του είσοδο, έκτασης τουλάχιστον 25 

τετραγωνικών μέτρων και να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά ώστε τα 

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, αέρα) 

και γενικά να εξασφαλίζεται η κανονική τους φυσική κατάσταση, καθώς και η δεδηλωμένη διάρκεια 

ζωή τους.  

 

(2) Πρέπει να έχει πάτωμα υδατοστεγές, χωρίς ρωγμές, κατασκευασμένο από υλικά που δεν 

απορροφούν Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα που τυχόν απορρέουν και να καθαρίζεται εύκολα.  

 

(3)  Πρέπει να έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να είναι ταξινομημένα 

κατά κατηγορίες (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κτλ),  σε ράφια από μη απορροφητικό 

υλικό ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος 

 

 (4) Πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε 

ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την 

απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος.  

 

(5) Στην περίπτωση που υπάρχει Αποθήκη συνδεδεμένη ή πλησίον του καταστήματος, για σκοπούς 

εξυπηρέτησής του, τότε αυτή θα πρέπει να πληροί τις πρόνοιες των περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, και τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Αποθήκευση των 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

 

(6)  Πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερο χώρο, με την ένδειξη «ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ», όπου θα αποθηκεύονται 

τα ακατάλληλα προς πώληση Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες 

συσκευασίες και ανακληθέντα, μέχρι την απομάκρυνσή τους.  

 

(7) Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα 

γεωργικά χρειώδη και εφόδια. 

 

(8)  Πρέπει εντός του καταστήματος να υπάρχει διακριτός χώρος για τις ζωοτροφές ή λιπάσματα που 

τυχόν εμπορεύεται, εκτός αν τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα τοποθετούνται σε κλειστά ράφια με 

δικό τους σύστημα εξαερισμού που καταλήγει εκτός καταστήματος 

 

(9)   Πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιμή στη συσκευασία των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ή σε 

εμφανές σημείο στο ράφι όπου είναι τοποθετημένα. 

 

(10) Πρέπει να διαθέτει προς πώληση στον κάθε ενδιαφερόμενο, Μέσα Ατομικής Προστασίας, που να 

καλύπτουν το φάσμα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διαθέτει προς πώληση.   

       Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διακριτό χώρο από τα 

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. 

 



 (11) Πρέπει να διαθέτει κατάλληλα υλικά απορρόφησης (π.χ. άμμος, πριονίδι) για εξουδετέρωση και 

συλλογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, σε περίπτωση διαρροής τους. Επίσης, θα πρέπει να 

διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για ασφαλή απομάκρυνση των επιμολυσμένων υλικών 

απορρόφησης, που σε περίπτωση διαρροής θα θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα.  
 

Αποτελεί ευθύνη του κατόχου άδειας του Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων να παραδώσει άμεσα αυτά τα απόβλητα σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο 

Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο σύμφωνα με 

τον περί Αποβλήτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Ο κάτοχος 

άδειας του Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων οφείλει να τηρά 

αρχείο με όλα τα αποδεικτικά για τις περιπτώσεις αυτές.  

    

 (12) Πρέπει να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο εντός του χώρου του καταστήματος, 

για ανάρτηση διαφόρων ανακοινώσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Γεωργίας.    

  

 (13) Πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος η Άδεια Καταστήματος Λιανικής 

Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, η Άδεια Πωλητή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και 

το Πιστοποιητικό του Συμβούλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(Κανονισμός 15) 

Τέλη 
 
 

Τύπος 
Αίτησης 

Αίτηση 
Τέλη 

Ευρώ 

Χορήγηση 
Άδειας 

Αίτηση για χορήγηση άδειας Καταστήματος 
Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων 

100 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

50 

Ανανέωση 
Άδειας 

Αίτηση για την ανανέωση άδειας 
Καταστήματος Λιανικής Πώλησης 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

80 

Αίτηση για την ανανέωση Άδειας Πωλητή  
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

40 

Έκδοση 
Αντίγραφου 
Άδειας 

Αίτηση για έκδοση αντίγραφου άδειας 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Κανονισμός 17) 

 
Όροι και Τεχνικές Προδιαγραφές που Πρέπει να Πληροί το Κατάστημα Λιανικής 

Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Ερασιτεχνικής Χρήσης 
 

Ο χώρος που βρίσκονται τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ερασιτεχνικής Χρήσης που 
διατίθενται προς πώληση θα πρέπει: 
α) να είναι διακριτός από το χώρο που βρίσκονται τα υπόλοιπα γεωργικά χρειώδη ή άλλα 
προϊόντα και να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μόνο οι υπεύθυνοι για την πώλησή τους. 
 
β) να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, αέρα) και γενικά να 
εξασφαλίζεται η κανονική τους φυσική κατάσταση, καθώς και η δεδηλωμένη διάρκεια ζωή 
τους. 
 
γ) να είναι αρκετά μεγάλος ώστε τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να μπορούν να 
ταξινομούνται σε κατηγορίες (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κτλ), πάνω σε ράφια 
από μη απορροφητικό υλικό.  
 

 
 
 

 


