
                         
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ &
            ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
--------------------------------------------------------------
-
Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24,
                     ΠΑΤΡΑ 26221
Τηλ.: 2610222377, 2610621346
Φαξ: 2610222377   
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://geoteepel.gr
Ηλεκτρ. Ταχυδρομ: info@geoteepel.gr
Πληροφ.:                                                                   

ΕΠΕΙΓΟΝ
            

Πάτρα    28.11.2014
Αρ. Πρωτ.: 1028

ΠΡΟΣ
1. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  /  Τμήμα

Μελετών  &
Τεκμηρίωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.  Γεν.  Γραμματέα
Υπ.Α.Α.Τ.  κ. Μ. Κορασίδη
2.  Υπ.Α.Α.Τ.  /  Δ/νση
Προστασίας  Φυτικής
Παραγωγής

ΘΕΜΑ:  «Διαβούλευση  σχετικά  με  την  τροποποίηση  της  νομοθεσίας  για  τις
αποστάσεις ψεκασμών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 11743/1322113/2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας
Φυτ. Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ.

Με το παρόν έγγραφο, σας αποστέλλουμε τις απόψεις  του Παραρτήματος επί του
σχεδίου διαβούλευσης σχετικά με τις αποστάσεις ψεκασμών γεωργικών φαρμάκων
της  περίπτωσης  (1)  του  άρθρου  26  του  Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης  (Φ.Ε.Κ.
1883/Β/2013). Οι απόψεις αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν συζήτησης του θέματος σε
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής. 

Η  βασική  αρχή  για  την  διαμόρφωση  αποστάσεων  για  ψεκασμούς  γεωργικών
φαρμάκων πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης και
τεχνολογίας αλλά και την διαμορφωμένη άναρχη κατάσταση δόμησης στην Ελληνική
ύπαιθρο. Ο καθορισμός ακριβών αποστάσεων για ψεκασμούς πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της δεδομένα όπως:

 Την σύγχρονη τεχνολογία των ψεκαστικών μηχανημάτων και ιδιαίτερα αυτών
χαμηλής ή μη διασποράς ψεκαστικού νέφους

 Το Ελληνικό γεωγραφικό ανάγλυφο με τις έντονες μεταβολές, οι οποίες σε
πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνουν την μεταφορά ψεκαστικού νέφους

 Τις γενικότερες  κλιματικές  συνθήκες  σε διάφορες περιοχές,  με βασικότερη
την ένταση και κατεύθυνση των ανέμων

 Την έλλειψη χωροταξικής  θωράκισης της γεωργικής γης,  ιδιαίτερα υψηλής
παραγωγικότητας όπου ακόμη και με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία δεν
επιτρέπεται χρήση άλλη από την γεωργία, κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί στην



χώρα μας με πλήθος κατοικιών αυθαίρετα οικοδομημένων (χωρίς έγκριση της
αρμόδιας  υπηρεσίας  γεωργίας)  εντός  γεωργικής  γης  με  μόνο κριτήριο  την
αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων

Από τα  παραπάνω προκύπτει  ότι  οριζόντιες  απαγορεύσεις  προφανώς  δεν  είναι  οι
αποτελεσματικότερες τόσο για την προστασία τόσο των υπό εξέταση περιοχών, όσο
και για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας.  Ειδικότερα στην περιοχή του
Παραρτήματός  μας,  μια  εφαρμογή  των  υφιστάμενων  περιμέτρων  απαγόρευσης
ψεκασμών επί  χάρτου οδηγεί  στο συμπέρασμα ότι  η εφαρμογή του νόμου οδηγεί
εκτός παραγωγής τεράστιες γεωργικές εκτάσεις  με δυναμικές καλλιέργειες  όπως η
σουλτανίνα  ή   άλλα  κηπευτικά.  Επιπλέον  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  ακόμη  και  η
άσκηση βιολογικής καλλιέργειας καθίσταται απαγορευτική αφού σκευάσματα όπως
το θειάφι έχουν σήμανση που  απαγορεύει την εφαρμογή τους σε μεγάλες εδαφικές
περιμέτρους.

Ειδικότερα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης των αποστάσεων με βάση
κριτήρια όπως τα παρακάτω:

1. Την  τεχνολογία  του  χρησιμοποιούμενου  εξοπλισμού  και  συγκεκριμένα  αν
πρόκειται για: 

 χρήση  κοινού  νεφελοψεκαστήρα  και  στην  περίπτωση  αυτή,  τύπο
χρησιμοποιούμενου ακροφυσίου ή

 νεφελοψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως ή 

 ηλεκτροστατικού όπου δεν υπάρχει μεταφορά νέφους
με  δεδομένη  και  την  προβλεπόμενη  από  τον  Ν.  4036  καταγραφή  και
περιοδική πιστοποίηση των ψεκαστικών από αρμόδιο φορέα  

2. Γεωργικές  πρακτικές  οι  οποίες  ούτως  ή  άλλως  εμποδίζουν  την  μεταφορά
ψεκαστικού νέφους. Τέτοιες μπορεί να είναι η κάλυψη της καλλιέργειας (π.χ.
σταφύλι) για προστασία από καιρικές συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
διενέργεια  ψεκασμών  υπό  κάλυψη  προφανώς  εμποδίζει  την  εξάπλωση
πιθανού ψεκαστικού νέφους

3. Για  κάποιες  ειδικές  περιοχές  οι  οποίες  εμφανίζουν  εποχιακή  συνάθροιση
κοινού όπως τα σχολεία, οι αποστάσεις θα πρέπει να μειώνονται την εποχή
που αυτά είναι εκτός λειτουργίας (ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο) οπότε
για τρείς μήνες διευκολύνονται πολλές εφαρμογές φυτοπροστασίας αφού είναι
γνωστό ότι η καλοκαιρινή περίοδος ευνοεί την έξαρση πολλών ασθενειών και
εχθρών  των  καλλιεργειών.  Τις  εποχές  αυτές  οι  αποστάσεις  μπορούν  να
μειώνονται στο μισό ή ακόμη λιγότερο

4. Τέλος  θα  πρέπει   να  εξεταστεί  και  η  δυνατότητα  σύνταξης  και  υποβολής
γεωτεχνικών  -  γεωπονικών  μελετών  οι  οποίες  θα  κατατίθενται  από
συλλογικούς   αγροτικούς  φορείς  και  από  τις  οποίες  θα  προτείνονται
διαφοροποιημένες αποστάσεις στηριζόμενες στα τοπικά δεδομένα κλιματικά,
γεωγραφικού αναγλύφου κ.α.  Οι μελέτες  αυτές  μπορεί  να εγκρίνονται  από
φορείς  όπως  είναι  το  Υπ.Α.Α.Τ.  ή  οποιοσδήποτε  άλλος  κριθεί  επιλέξιμος



αφού προηγούμενα τίθενται σε διαβούλευση με τους τοπικούς εμπλεκόμενους
φορείς και ιδιώτες.

Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  στις  οδηγίες  των  κατασκευαστών
ψεκαστικών  μηχανημάτων δίνεται  η  μέγιστη  απόσταση (ακτίνα)  στην οποία είναι
δυνατόν να «σταλεί» ψεκαστικό νέφος από ένα σταθερό σημείο. Το δεδομένο αυτό
καθώς επίσης  και  το δεδομένο ότι  οι  ψεκασμοί  δεν γίνονται  με μεγάλες  εντάσεις
ανέμων (για λόγους που εκτός των άλλων έχουν να κάνουν και με εξοικονόμηση
ψεκαστικού  υγρού  δηλαδή  γεωργικού  φαρμάκου)  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  οι
μέγιστες  αποστάσεις  ασφαλείας  δεν  μπορεί  να  ξεπερνούν  το  διπλάσιο  (ή  κάποιο
πολλαπλάσιο)  της  μέγιστης  ακτίνας  που  δίνει  ο  κατασκευαστής.  Αυτό  μπορεί  να
θωρακιστεί  ακόμη  περισσότερο  με  ρητή  νομοθετική  πρόβλεψη  ότι  ψεκασμοί  με
χρήση  συγκεκριμένων  ψεκαστικών  μέσων  δεν  πραγματοποιούνται  όταν  πνέουν
άνεμοι μεγαλύτεροι από μια προβλεφθείσα ένταση. 

Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω  και  παίρνοντας  ως  αφετηρία  την  μέγιστη  ακτίνα
ψεκασμού των υφιστάμενων μηχανημάτων θεωρούμε ότι για γεωργικά φάρμακα με
σήμανση Χ (ή ανάλογα, με βάση τον καν. 1272/2008 Ε.Κ.) οι μέγιστες αποστάσεις
ψεκασμού είναι επαρκείς εντός ζωνών προτεραιότητας γεωργίας (εκτός σχεδίου) στα
30  μ.  ενώ  εντός  σχεδίων  στα  80  μ.  (οι  αποστάσεις  αυτές  μπορεί  να  μειώνονται
ανάλογα  με  την  εξέταση  των  κριτηρίων  που  προαναφέρθηκαν  όπως  π.χ.  η
χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία  ψεκαστικών).  Όσον  αφορά  στην  σήμανση  Τ  (ή
ανάλογα, με βάση τον καν. 1272/2008 Ε.Κ.), οι μέγιστες αποστάσεις ψεκασμού είναι
επαρκείς εντός ζωνών προτεραιότητας γεωργίας (εκτός σχεδίου) στα 80 μ. ενώ εντός
σχεδίων  στα  200  μ.  (και  πάλι  οι  αποστάσεις  αυτές  μπορεί  να  διαφοροποιούνται
ανάλογα  με  την  εξέταση  των  κριτηρίων  που  προαναφέρθηκαν  όπως  π.χ.  η
χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία  ψεκαστικών).  Προφανώς  οι  αποστάσεις  αυτές  θα
πρέπει να προσμετρώνται από τους πλησιέστερους λειτουργικούς χώρους των ειδικών
περιοχών. 

Τέλος η παρούσα διαβούλευση θέτει και πάλι επιτακτικά το ζήτημα της χωροταξικής
θωράκισης της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα της επανεξέτασης
της  δυνατότητας  δόμησης  κατοικιών  και  εν  γένει  αλλότριων  χρήσεων  μέσα  σε
αγροτικές ζώνες. 

Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων  και  παραμένουμε  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω
πληροφορία.  

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Π.Π.Δ.Σ.Ε.

Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος


