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ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο Υ.Α. για την χορήγηση άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 766/24-2-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις
και επισημάνσεις:
1. Στο άρθρο 2, παρ. 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί αναλυτικότερα τι εννοείται με
τον όρο προσωπική κατανάλωση, ειδικά για τις περιπτώσεις ανθοκομικών
φυτών αλλά και κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων από μη επαγγελματίες
(π.χ. ελαιώνας)
2. Στο άρθρο 3, παρ. 5 θα πρέπει να αιτιολογηθεί ο περιορισμός την στιγμή που
τα μέσα προστασίας μπορεί να είναι διαθέσιμα στους ερασιτέχνες. Το ίδιο
ισχύει και για την παρ. 6, εφόσον είναι δυνατή η ασφαλής αποθήκευση από
παιδιά. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως το πλήθος των περιορισμών μπορεί εκ
των πραγμάτων να καθιστά αδύνατη την χημική καταπολέμηση από
ερασιτέχνες αφού περιορίζει δραματικά τα διαθέσιμα εμπορικά σκευάσματα
εκ μέρους τους
3. Στο άρθρο 7, παρ. 1 μπορεί να προβλεφθεί και εφαρμογή για ψεκαστήρες των
20 λίτρων οι οποίες είναι αρκετά διαδεδομένες στην αγορά
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως οι αποστάσεις από ευαίσθητους χώρους που έχουν
θεσπιστεί με τον Ν. 4036 προκειμένου να είναι δυνατή η χημική καταπολέμηση
ασθενειών και εχθρών των φυτών, έχουν οδηγήσει στην αδυναμία αποτελεσματικής

καταπολέμησης αυτών σε μεγάλες εδαφικές περιμέτρους της υπαίθρου. Κρίνεται
αναγκαίο να εξεταστούν με μεγαλύτερη προσοχή οι αποστάσεις αυτές ώστε να μην
ακυρώνεται η δυνατότητα χημικής φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις γεωργικής
γης. Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως σε περιπτώσεις αλλότριων χρήσεων (π.χ.
σπιτιών) μέσα σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας θα πρέπει πιθανές
καταγγελίες να ερευνώνται αφού πρώτα διαπιστώνεται η συμβατότητα των
αλλότριων αυτών χρήσεων μέσα στις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας.
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