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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6669/79087 (1)
Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22−7−2013 απόφα−

σης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλ−
λοντος” (Β΄1883/1−8−2013).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 παράγραφος 1, 22 παράγραφος 6, 32 

παράγραφος 1, 33 παράγραφος 4, 40 και 50 παράγραφοι 
1 περ. στ) και 4 του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄8).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

2. To Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄21/27−1−2015).

3. Την αριθ. Υ103/2.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» 
(Β΄309/2−3−2015).

4. Την αριθ. Υ112/3.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄311/4−3−2015).

5. Το με αριθ. 11322/113146/1−11−2012 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενι−
κής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την πρόταση 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής υποβολής 
πρότασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του άρθρου 32 
παράγραφος 2 του Ν. 4036/2012 (Α΄8).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 

απόφασης (Β΄1883/1.8.2013)

Η αριθ. 8197/90920/22−7−2013 απόφαση (Β΄1883/1−8−2013) 
τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Ι 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρ−
τημα Β του ν. 4036/2012».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ι 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρ−
τημα Β του ν. 4036/2012».

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου ΙΙ,
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορ−
θολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων της παραγράφου 
2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ι, δύνανται να χορηγούν 
τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1, μετά από γραπτές 
εξετάσεις των ενδιαφερομένων σε ερωτήσεις από τη 
βάση δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ. Στην περίπτωση αυτή 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 του Κεφαλαίου ΙΙ.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου ΙΙ 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σα−
ράντα (40) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, τυχαία 
επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων της παραγράφου 
3, ανά περίπτωση του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 
(Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής:

α) περιπτώσεις α), β) και μ): Τέσσερις (4) ερωτήσεις,
β) περιπτώσεις γ), στ), ζ), ι) και λ): Δώδεκα (12) ερω−

τήσεις,
γ) περιπτώσεις δ), ε) και κ): Δώδεκα (12)ερωτήσεις και
δ) περιπτώσεις η) και θ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σω−

στή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις.»
5. Το άρθρο 19 του Κεφαλαίου ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Ενημέρωση του κοινού για τα δηλητηριασμένα 
δολώματα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

και την αντιμετώπισή τους

Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δηλητη−
ριασμένα δολώματα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η 
οποία επιφέρει θανατώσεις ζωικών ειδών και μπορεί να 
επιδράσει αρνητικά και να επιμολύνει τα οικοσυστήματα 
στα οποία εντοπίζεται, καθώς και σχετικά με την αντι−
μετώπισή τους, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αναρτά ειδική 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία:

α) περιέχονται ειδικά πρωτόκολλα για τη συλλογή 
και διαχείριση των δηλητηριασμένων δολωμάτων με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα,

β) καταγράφονται τα κρούσματα δηλητηρίασης 
άγριων ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα με φυ−
τοπροστατευτικά προϊόντα,

γ) αναγράφονται συστάσεις για την αντιμετώπιση 
δηλητηριάσεων ζώων από φυτοπροστατευτικά προϊ−
όντα και

δ) παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να 
αναφέρει εγγράφως περιστατικά δηλητηρίασης οικόσι−
των και άγριων ζώων που υπέπεσαν στην αντίληψή του».

6. Τα άρθρα 23 και 24 του Κεφαλαίου IV αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«Άρθρο 23 
Φορείς υλοποίησης των συστημάτων επιθεώρησης

1. Οι επιθεωρήσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων του άρθρου 22 του 
ν. 4036/2012 διενεργούνται από φορείς του Δημοσίου 
ή/και από φορείς του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι οποίοι ονομάζονται 
Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωρ−
γικών Φαρμάκων (εφεξής ΣΤ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.).

2. Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου 
Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ), 
ορίζεται ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων.

Άρθρο 24 
Κατάταξη του επιθεωρημένου εξοπλισμού

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο επιθεωρη−
μένος εξοπλισμός γεωργικών φαρμάκων κατατάσσεται 
σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται βάσει των άρ−
θρων 38 παρ. 3 και 50 παρ. 1 περ. ξ΄ του ν. 4036/2012:

α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡ−
ΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν. 4036/2012. Στον εξοπλισμό αυτής της 
κατηγορίας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης και 
αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας –Sticker το οποίο 
επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτού.

β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων που παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν. 4036/2012. 
Στον εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας χορηγείται Πι−
στοποιητικό Επιθεώρησης στο οποίο αναγράφονται οι 
αποκλίσεις και η υποχρέωση διόρθωσής τους μέχρι 
την επόμενη επιθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 4036/2012, καθώς και αυτοκόλλητο 
σήμα καταλληλότητας−Sticker το οποίο επικολλάται σε 
εμφανές σημείο αυτού.

γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων που παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 
από τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του 
ν. 4036/2012. Στον εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας δεν 
χορηγείται αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας – Sticker 
και απαγορεύεται η χρήση του. Στο Πιστοποιητικό Επι−
θεώρησης που χορηγείται, αναγράφονται οι αποκλίσεις 
που υποχρεωτικά πρέπει να διορθωθούν στην περίπτω−
ση που ο εξοπλισμός επανέλθει για επιθεώρηση πριν 
την ημερομηνία της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 4036/2012 επιθεώρησης, προκειμένου 
να ενταχθεί σε μία από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ των περ. α΄ 
και β΄. Με την παράδοση του Πιστοποιητικού Επιθεώ−
ρησης ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού καταθέτει στον 
ΣΤ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποστέλλεται 
στην Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών 
Μηχανημάτων (Π.Υ.Α.Α.Μ.), ότι δεν θα χρησιμοποιήσει 
τον εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων μέχρι 
την επιτυχή του επιθεώρηση.

δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων που έχει ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ και ο 
ιδιοκτήτης του με υπεύθυνη δήλωσή του βεβαιώνει ότι 
επιθυμεί τη διαγραφή του εξοπλισμού από το Μητρώο 
Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων του άρ−
θρου 38 του ν. 4036/2012, καθώς και ότι δεν προτίθεται 
να προβεί σε επιδιόρθωσή του ούτε να τον χρησιμο−
ποιήσει στο εξής».

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του Κεφαλαίου VI 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης α΄ του 
άρθρου 26 του ν. 4036/2012, εφαρμόζονται κατά προτε−
ραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρ−
μακα χαμηλού κινδύνου. Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις 
που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωρ−
γικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής:

αα) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και 
συσκευασία σύμφωνα με την αριθ. 265/3.9.2002 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄1214/19.9.2002), 
όπως ισχύει:
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Χώροι προστασίας Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με 
νεφελοψεκαστήρες 

με εξαίρεση 
ηλεκτροστατικούς 
νεφελοψεκαστήρες

σκευάσματα με 
επισήμανση 

Τ ή Τ+

σκευάσματα με 
επισήμανση 

Xn ή Xi

σκευάσματα χωρίς 
καμία από τις 
προηγούμενες 
επισημάνσεις

Νοσοκομεία, 
ευαγή ιδρύματα, 
παιδικές χαρές, 
κατασκηνωτικοί 
χώροι και άλλες 
εγκαταστάσεις 
αναψυχής, σχολεία 
και εκπαιδευτήρια, 
αθλητικές 
εγκαταστάσεις, 
δημόσια πάρκα

200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα

Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, 
στρατόπεδα, 
αρχαιολογικούς 
και τουριστικούς 
χώρους.

200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

Κατοικίες εκτός 
σχεδίου πόλεως, 
οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα

Κατοικίες εντός 
σχεδίου πόλεως, 
εντός οικισμού και 
εντός ζώνης

200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα

Χώροι αστικού 
πρασίνου (πλην 
πάρκων)

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

ββ) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008, όπως ισχύει:

Χώροι προστασίας Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με 
νεφελοψεκαστήρες 

με εξαίρεση 
ηλεκτροστατικούς 
νεφελοψεκαστήρες

Σκευάσματα με 
εικονόγραμμα 

κινδύνου

Σκευάσματα με 
εικονόγραμμα 

κινδύνου 

Σκευάσματα χωρίς 
κανένα από τα 
προηγούμενα 

εικονογράμματα
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Νοσοκομεία, 
ευαγή ιδρύματα, 
παιδικές χαρές, 
κατασκηνωτικοί 
χώροι και άλλες 
εγκαταστάσεις 
αναψυχής, σχολεία 
και εκπαιδευτήρια, 
αθλητικές 
εγκαταστάσεις, 
δημόσια πάρκα

200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα

Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, 
στρατόπεδα, 
αρχαιολογικούς 
και τουριστικούς 
χώρους.

200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

Κατοικίες εκτός 
σχεδίου πόλεως, 
οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα

Κατοικίες εντός 
σχεδίου πόλεως, 
εντός οικισμού και 
εντός ζώνης

200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα

Χώροι αστικού 
πρασίνου (πλην 
πάρκων)

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

β) Οι αποστάσεις ψεκασμού στις περιπτώσεις γειτνί−
ασης του ψεκαζόμενου χώρου με κατοικία αναφέρονται 
στην απόσταση από το πλησιέστερο κτίσμα.

γ) Αν αναφέρονται επιπλέον οδηγίες ασφαλείας στην 
έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, οι 
οποίες ορίζουν αυστηρότερες της περ. α΄ αποστάσεις 
ψεκασμού, εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές.

δ) Εφόσον αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται ακρο−
φύσια 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 μειώ−
νονται 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 χρησι−
μοποιούμενο ψεκαστικό μηχάνημα.

ε) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα 
κάθε χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού προϊ−
όντος, οι αποστάσεις των περ. α΄ και δ΄ δεν εφαρμό−
ζονται:

αα) Στις περιπτώσεις ψεκασμών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερμο−
κήπια), 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.

ββ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτι−
κών προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς που δι−
ενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γγ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτι−
κών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας των εγκα−
ταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας 
των ανωτέρω πινάκων ή κατά τη διάρκεια απουσίας των 
ανθρώπων από τις κατοικίες όσο διαρκεί η εφαρμογή 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

δδ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ψεκασμό ζιζα−
νιοκτόνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στις 
περιπτώσεις ψεκασμού λοιπών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπου η απόσταση του ακροφυσίου ψεκα−
σμού από το έδαφος είναι μικρότερη των σαράντα 
εκατοστόμετρων (40cm).

εε) Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης με την ειδι−
κή περιοχή υπάρχει συμπαγής σειρά μη ψεκαζόμενης 
φυτικής βλάστησης (δένδρα ή υψηλοί θάμνοι) ή δίχτυ 
προστασίας (σκίασης, αντιανεμικά ή αντιχαλαζικά) που 
αποτρέπει τη μετακίνηση των σταγονιδίων του ψεκα−
στικού νέφους».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015 
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