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Aθήνα, 21-10-2014
Αριθ. Πρωτ: 11743/1322113

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άρθρου 26 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) ΚΥΑ (Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων)».
Όπως γνωρίζετε, τη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της
Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας για την ταξινόμηση και επισήμανση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
και αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την αλλαγή των αποστάσεων μεταξύ
χώρου ψεκασμού και ειδικών περιοχών, η υπηρεσία μας, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), σύμφωνα με το
άρθρο 3, παράγραφος 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), θέτει στη διάθεσή σας τη συνημμένη πρόταση σχεδίου
τροποποίησης του άρθρου 26 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) ΚΥΑ και παρακαλεί
όπως έχει τις απόψεις σας, ως ενδιαφερόμενα μέρη και τις προτάσεις για τη βελτίωση της κανονιστικής
ρύθμισης. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν το παρόν έγγραφο και το συνημμένο σχέδιο πρότασης στα
καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις
τους.
Οι απόψεις και προτάσεις σας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι τις 28-11-2014.
Με σκοπό την καλύτερη επεξεργασία των προτάσεών σας, παρακαλούμε όπως τις υποβάλλετε σε ηλεκτρονική
μορφή στο e-mail: syg032@minagric.gr.
Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Σελίδα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες
Έδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Χημικού Ελέγχου Γ.Φ. & Φυτ/κής
Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γ.Φ.
Στ. Δέλτα 8,
145 61 – ΚΗΦΙΣΙΑ
(E-mail: pcdepartment@bpi.gr )

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Π. Κουκουλόπουλου
Αχαρνών 2,
ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Μ. Κορασίδη
Αχαρνών 2,
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Φυτικής Παραγωγής
κ. Κ. Αγγελάκη
Αχαρνών 2,
ΕΝΤΑΥΘΑ

5. Εταιρείες φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53,
104 33 – Αθήνα
(Email: esyf@esyf.gr )

Σελίδα 2

Πρόταση τροποποίησης για διαβούλευση
Άρθρο 26
Εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις ειδικές περιοχές
1. α) Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης α) του άρθρου 26 του ν. 4036/2012 (Α΄8), εφαρμόζονται κατά
προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Οι κατ’ ελάχιστον
αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής, ορίζονται
ως εξής:
ααα) Σκευάσματα με ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 265/2002
(ΦΕΚ1214Β)
Χώροι προστασίας

Νοσοκομεία, ευαγή
ιδρύματα, παιδικές χαρές,
κατασκηνωτικοί χώροι και
άλλες εγκαταστάσεις
αναψυχής, σχολεία και
εκπαιδευτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις, δημόσια
πάρκα
Ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, στρατόπεδα,
αρχαιολογικούς και
τουριστικούς χώρους.
Κατοικίες εκτός σχεδίου
πόλεως
Κατοικίες εντός σχεδίου
πόλεως
Χώροι αστικού πρασίνου
(πλην πάρκων)

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή
αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους
φπ με
φπ με
φπ χωρίς
επισήμανση
επισήμανση
επισήμανση
Τ ή Τ+
Xn ή Xi

Εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρες και γενικά
με εξοπλισμό εφαρμογής
που ευνοεί την
αερομεταφορά του
ψεκαστικού νέφους

500 μέτρα

200 μέτρα

20 μέτρα

1000 μέτρα

200 μέτρα

100 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

500 μέτρα

50 μέτρα

3 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

100 μέτρα

100 μέτρα

50 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

500 μέτρα

50 μέτρα

3 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

500 μέτρα

Σελίδα 3

βββ) Σκευάσματα με ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Χώροι προστασίας

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή
αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους
Σκευάσματα με
Σκευάσματα με
Σκευάσματα
εικονόγραμμα
εικονόγραμμα
χωρίς
κινδύνου
κινδύνου
εικονόγραμμα
κινδύνου
ή

Νοσοκομεία, ευαγή
ιδρύματα, παιδικές χαρές,
κατασκηνωτικοί χώροι και
άλλες εγκαταστάσεις
αναψυχής, σχολεία και
εκπαιδευτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις, δημόσια
πάρκα
Ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, στρατόπεδα,
αρχαιολογικούς και
τουριστικούς χώρους.
Κατοικίες εκτός σχεδίου
πόλεως
Κατοικίες εντός σχεδίου
πόλεως
Χώροι αστικού πρασίνου
(πλην πάρκων)

Εφαρμογή με
νεφελοψεκαστήρε
ς και γενικά με
εξοπλισμό
εφαρμογής που
ευνοεί την
αερομεταφορά του
ψεκαστικού
νέφους

500 μέτρα

200 μέτρα

20 μέτρα

1000 μέτρα

200 μέτρα

100 μέτρα

Χωρίς
περιορισμό

500 μέτρα

50 μέτρα

3 μέτρα

100 μέτρα

100 μέτρα

50 μέτρα

50 μέτρα

3 μέτρα

Χωρίς
περιορισμό
Χωρίς
περιορισμό
Χωρίς
περιορισμό

500 μέτρα
500 μέτρα

Σε περίπτωση που αναφέρονται επιπλέον οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού
φαρμάκου, οι οποίες ορίζουν αυστηρότερες του ανωτέρω πίνακα προϋποθέσεις χρήσης, εφαρμόζονται οι
οδηγίες αυτές.
β) Οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες της ανωτέρω παραγράφου α) δεν εφαρμόζονται στις
παρακάτω περιπτώσεις:
ααα) Στις περιπτώσεις ψεκασμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη
(θερμοκήπια κλπ), εφόσον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό
υγρό τουλάχιστον τα παράθυρα του ψεκαζόμενου χώρου που γειτνιάζουν με τους χώρους
προστασίας των ανωτέρω πινάκων διατηρούνται κλειστά.

Σελίδα 4

βββ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς που
διενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών του άρθρου 8 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)
γγγ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά τη χρονική διάρκεια μη
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας των ανωτέρω πινάκων,
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αρνητικών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων.

Σελίδα 5

