ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Λαμία, 02 / 02 / 2021
Αριθ.Πρωτ.: 1469/22154

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. Fax
E – mail

: Ελ. Βενιζέλου 1
: 351 32 ΛΑΜΙΑ
: Γ. Τζίγκα, Ι. Ζαρμπούτης
: 22313 -53172
22313 -53171
: 22313-53127
: tziga@2450.syzefxis.gov.gr
yannisz@2450.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : « Ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ή των κινδύνων τους
σε ειδικές περιοχές »
ΣΧΕΤ: 1) Η με αριθ. 9269/246316/08-09-2020 (ΦΕΚ 4032 Β΄) Κ.Υ.Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 20 αυτής σας ενημερώνουμε ότι :
1.α) Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης α) του άρθρου 26 του ν. 4036/2012 , εφαρμόζονται κατά
προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Οι κατ΄ ελάχιστον
αποστάσεις που τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται
ως εξής: (όπως συνημμένος Πίνακας),
β) Οι αποστάσεις ψεκασμού στις περιπτώσεις γειτνίασης του ψεκαζόμενου χώρου με κατοικία
αναφέρονται στην απόσταση από το πλησιέστερο κτίσμα.
γ) Αν αναφέρονται διαφορετικές οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου,
εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές.
δ) Εφόσον αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται ακροφύσια μειωμένης διασποράς (90%) και δεν ορίζονται
αυστηρότερες της περ. α΄ αποστάσεις ψεκασμού στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, οι
αποστάσεις ψεκασμού της περ. α΄ μπορούν να μειώνονται στα είκοσι (20) μέτρα για τα σκευάσματα που
απαιτείται να ψεκάζονται σε μεγαλύτερη απόσταση, εφόσον δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ακτίνα ψεκασμού
από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου για το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό μηχάνημα.
ε) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
οι αποστάσεις των περ. α΄ και δ΄ δεν εφαρμόζονται:
εα) στις περιπτώσεις ψεκασμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, ιδίως
θερμοκήπια, 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 του ανωτέρω πίνακα
διατηρούνται κλειστά,
εβ) στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς που
διενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
εγ) στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας των
εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας του ανωτέρω πίνακα ή κατά τη διάρκεια απουσίας
των ανθρώπων από τις κατοικίες όσο διαρκεί η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
εδ) στις περιπτώσεις εφαρμογής με ψεκασμό ζιζανιοκτόνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στις
περιπτώσεις ψεκασμού λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπου η απόσταση του ακροφυσίου
ψεκασμού από το έδαφος είναι μικρότερη των σαράντα εκατοστόμετρων (40cm).

εε) Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης με την ειδική περιοχή υπάρχει συμπαγής σειρά μη ψεκαζόμενης
φυτικής βλάστησης, όπως δένδρα, υψηλοί θάμνοι, ή δίχτυ προστασίας, όπως σκίασης, αντιανεμικό ή
αντιχαλαζικό, που αποτρέπει τη μετακίνηση των σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους ή εφόσον το έδαφος
είναι επικλινές και υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της περιοχής ψεκασμού (χαμηλότερο σημείο) και της
ειδικής περιοχής (ψηλότερο σημείο).
2.Για τις ειδικές περιοχές της περ. γ) του άρθρου 26 του ν. 4036/2012, λαμβάνεται μέριμνα ώστε η
πρόσβαση των ανθρώπων να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό ή έχει ολοκληρωθεί η
ενσωμάτωση του γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αρνητικών
επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων. Ειδικά όταν εφαρμόζονται γεωργικά φάρμακα σε καλλιέργειες υπό
κάλυψη, όπως θερμοκήπια, απαιτείται επιπλέον να αεριστεί επαρκώς ο χώρος.
3.Όταν εφαρμόζονται γεωργικά φάρμακα εντός αστικών περιοχών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να
μεγιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης του χώρου από τον
ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Οκτωβρίου
2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 309).
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλέφωνα 2231353171 και 2231353172.
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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