
EΘνικό Σχέδιο ∆ράσης
Για την ορθή εφαρμογή 
της φυτοπροστασίας

Ένα είδος πτυχίου με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ξέρουν 
να χειρίζονται σωστά και με ασφάλεια τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα κατά τον ψεκασμό, θα είναι αναγκασμένοι να 
αποκτήσουν μέσω του ΕΛΓΟ Δήμητρα όλοι οι αγρότες. Τι άλλο 
περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη φυτοπροστασία;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ
Την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμε-
νου εξοπλι σμού εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων, τα ειδικά μέτρα για τον χειρι-
σμό και την αποθή κευση των γεωργικών 
φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευα-
σιών τους και του εναπομείναντος γεωργι-
κού φαρμάκου και την έννοια της Ολοκλη-
ρωμένης Φυτοπροστασίας προσδιορίζει με-
ταξύ άλλων το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1883/2013.

Αν και δημιουργεί πρόσθετες υποχρε-
ώσεις στον παραγωγό και τον εντάσσει, 
αρχικά, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και, στη συνέχεια, τον υποχρεώνει να ε-
φαρμόζει όσα έμαθε για όλη την υπόλοι-
πη «αγροτική» ζωή του, είναι ένα Σχέ-
διο πολύ χρήσιμο για την ασφάλεια του ί-
διου, αλλά και του περιβάλλοντος στο ο-
ποίο ζει και εργάζεται.

Πλέον, δεν θα είναι μόνο οι συνειδητο-
ποιμένοι αγρότες και όσοι έτυχε να συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα κάποιας εται-

ρείας ή μια ευρωπαϊκή δράση, που θα μα-
θαίνουν πώς να ξεπλένουν και να απορ-
ρίπτουν τις συσκευασίες των φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν: 
Θα είναι υποχρεωτικά όλοι και μάλιστα θα 
πρέπει να έχουν και το σχετικό χαρτί που 
να βεβαιώνουν ότι πέρασαν την εκπαίδευ-
ση που απαιτείται. Σύμφωνα με το Εθνικό 

Σχέδιο που υπέγραψαν τα υπουργεία Υγεί-
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης:

Σύστηµα κατάρτισης στην ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρµάκων

1. Το σύστημα κατάρτισης στην ορθο-
λογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
για τις ανάγκες του ΕΣΔ φέρει την ονο-
μασία ΣΥΣ.ΚΑ. Σε αυτό δύνανται να συμ-
μετέχουν οι επαγγελματίες χρήστες των 
γεωργικών φαρμάκων.

2. Το ΣΥΣ.ΚΑ. περιλαμβάνει τα εξής προ-
γράμματα: α) Πρόγραμμα κατάρτισης εκ-
παιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων, β) πρόγραμμα κατάρτισης στην 
ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων 
και γ) πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρ-
τισης, με σκοπό την απόκτηση ή την επι-
καιροποίηση των γνώσεων των επαγγελμα-
τιών χρηστών γεωργικών φαρ μάκων στα θέ-
ματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012.

3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων τηρείται μητρώο κατάρτι-
σης στην ορθολογική χρήση των γεωργι-
κών φαρμάκων, το οποίο αναρτάται στο 
διαδίκτυο.

 
Φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών

1. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών ορθο-
λογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων δι-
ενεργείται από:

α) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και

β) Δημόσιους φορείς ή εποπτευόμε-
να νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου, στην αρμοδιότητα των ο-
ποίων είναι θέματα που εμπίπτουν σε έ-
να ή περισσότε ρα από τα περιεχόμενα 
κατάρτισης του Παραρτήματος Β του ν. 
4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών ορ-
θολογικής χρή σης γεωργικών φαρμάκων 
της παραγράφου 1, καταχωρί ζονται στο μη-
τρώο της προηγούμενης παραγράφου 3.

Το σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού γνώ-
σεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων για τις ανάγκες του ΕΣΔ φέρει την 
ονομασία ΣΥΣ.ΧΟ.ΠΙΣ.. Στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί μων τηρείται μη-
τρώο κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθο-
λογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το ο-
ποίο αναρτάται στο διαδίκτυο για την ενημέ-
ρωση των ενδι αφερομένων και στο οποίο κα-
ταχωρίζονται:

α) τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιη-
τικού γνώ σεων ορθολογικής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων και

β) τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν υπεύ-
θυνο για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, 
κάτοχο πιστο ποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 
Χορήγηση πιστοποιητικού

1.  Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρ-
μάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποι-
ητικό γνώσεων ορ θολογικής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος 

Με εξετάσεις θα ολοκληρώνεται ο εκπαιδευτικός κύκλος των σεµιναρίων των αγροτών

Χωρίς πιστοποιητικό δεν παίρνεις φάρμακο από το 2015

Ενηµέρωση 
Σε ειδικούς ιστότοπους 
στο Ίντερνετ 
θα αναρτηθούν 
πληροφορίες 
για τις επιπτώσεις 
των σκευασµάτων 
στις µέλισσες
και τα υπόλοιπα ζώα
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Χώροι προστασίας Χρήση εξοπλισµού εφαρµογής µε χαµηλή αεροµεταφορά
 του ψεκαστικού νέφους
 φυτοπροστατευτικά φ/π προϊόντα φ/π προϊόντα
 προϊόντα µε µε επισήµανση χωρίς
 επισήµανση Τ ή Τ+ Xn ή Xi επισήµανση
Νοσοκοµεία, παιδικές χαρές, 
κατασκηνώσεις, σχολεία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, 
δηµόσια πάρκα 500 µέτρα 200 µέτρα 50 µέτρα
Ξενοδοχεία, στρατόπεδα, 
αρχαιολογικοί και  
τουριστικοί χώροι 200 µέτρα 100 µέτρα Χωρίς περιορισµό
Κατοικίες εκτός σχεδίου 50 µέτρα 3 µέτρα Χωρίς περιορισµό
Κατοικίες εντός σχεδίου 100 µέτρα 50 µέτρα Χωρίς περιορισµό
Χώροι αστικού πρασίνου 
(πλην πάρκων) 50 µέτρα 3 µέτρα Χωρίς περιορισµό

Κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται µεταξύ 
ζώνης ψεκασµού γεωργικών φαρµάκων και περιοχής

Το Εθνικό Σχέδιο για τη φυτοπροστασία προβλέπει την ένταξη των παραγωγών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, από το οποίο θα πρέπει να αποκτήσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ορθής χρήσης των σκευασµάτων. 



Το σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού γνώ-
σεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων για τις ανάγκες του ΕΣΔ φέρει την 
ονομασία ΣΥΣ.ΧΟ.ΠΙΣ.. Στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί μων τηρείται μη-
τρώο κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθο-
λογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το ο-
ποίο αναρτάται στο διαδίκτυο για την ενημέ-
ρωση των ενδι αφερομένων και στο οποίο κα-
ταχωρίζονται:

α) τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιη-
τικού γνώ σεων ορθολογικής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων και

β) τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν υπεύ-
θυνο για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, 
κάτοχο πιστο ποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 
Χορήγηση πιστοποιητικού

1.  Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρ-
μάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποι-
ητικό γνώσεων ορ θολογικής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος 

Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ι-
σχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται με-
τά τις 26 Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα εγκεκριμένα για 
επαγγελματική χρήση.

2. Η κατοχή πτυχί-
ου Γεωπόνου Ανώτατου 
Εκπαιδευτι κού Ιδρύματος 
(ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήμα-
τος Φυτικής Παρα γωγής 
ή Τμήματος Διοίκησης Γε-
ωργικών Εκμεταλλεύ-
σεων της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας ή Τμήμα-
τος Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομί-
ας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου 
ή διπλώματος αντί στοιχων ειδικοτήτων σχολών 
κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέ-
χει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

3. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλε-

κτρονικής εφαρμογής από τη ΣΕΑ, μετά από ε-
πιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων στα ειδι-
κά εξετα στικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέ-

σω βάσης δεδομένων που 
τηρεί η ΣΕΑ. Σε αυτήν 
καταχω ρίζονται ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, με 
μόνο μια σωστή απάντηση 
στην κάθε μια. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να απαντήσουν σε 
50 ερωτήσεις μέσα σε ορι-
σμένο χρόνο, τυχαία επι-
λεγμένες από τη βάση δε-
δομένων. Για τη χορήγηση 
του πιστοποιητικού απαι-

τείται η σωστή απάντηση σε 35 ερωτήσεις.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι 

ενδιαφερό μενοι ενημερώνονται άμεσα για τον 
αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και 
για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πι-
στοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφε-
ται μοναδικός κωδικός.

∆ιάρκεια ισχύος
Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολο-

γικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι 5 έτη 
και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολο-
κλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

 
Φορείς κατάρτισης στην ορθολογική
χρήση γεωργικών φαρµάκων

1. Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γε-
ωργικών φαρμάκων διενεργείται από δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δο-
μή και οργάνωση για τον σκοπό αυτόν.

2.  Οι δημόσιοι φορείς είναι: α) ο ΕΛ.Γ.Ο. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ», β) τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευ σης, γ) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογι-
κό Ινστιτούτο, δ) οποιοσδήποτε άλλος δημόσι-
ος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα στους κα ταρτιζόμενους.

3.  Οι ιδιωτικοί φορείς είναι: α) οι αδειοδοτημέ-
νοι φορείς δια βίου μάθησης- μη τυπικής εκπαί-
δευσης ενηλίκων από το υπουργείο Παι δείας και 
β) πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης από το υπουργείο Παιδείας.

Με εξετάσεις θα ολοκληρώνεται ο εκπαιδευτικός κύκλος των σεµιναρίων των αγροτών

Χωρίς πιστοποιητικό δεν παίρνεις φάρμακο από το 2015

Το παράλογο 
του 48ωρου
Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, ως είθισται, και κά-
ποιες διατάξεις που είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσουν 
ποτέ να εφαρμοστούν, όπως η υποχρέωση του αγρότη 
να ενημερώσει εγγράφως όλους τους περίοικους για την 
πραγματοποίηση ψεκασμού 48 ώρες πριν. Κι αυτό γιατί ο 
ψεκασμός είναι και θέμα καιρού (με βροχή ή με αέρα δεν 
γίνεται) και το κόστος του να μοιράζει κάθε φορά χαρτιά 
στους περίοικους με όλες τις πληροφορίες που ζητάει το Ε-
θνικό Σχέδιο, είναι απαγορευτικό. 

Παράλληλα, αναφέρεται αναλυτικά στο πώς θα γίνε-
ται η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων, που, 
όπως έχουμε γράψει, είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να 
τα καταγράψουμε και να τα ελέγχουμε ανά 5ετία:

Φορείς υλοποίησης συστηµάτων επιθεώρησης
1.  Οι επιθεωρήσεις του εξοπλι σμού εφαρμογής γεωρ-

γικών φαρμάκων του άρθρου 22 του ν. 4036/2012 (Α΄8) 
διενεργούνται από φορείς του Δημοσίου ή/ και από φο-
ρείς του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα και οι οποίοι ονο μάζονται Σταθμοί Επιθε-
ώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.

2. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του 
εξοπλι σμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, ο αρ-
μόδιος επιθεωρητής του Σταθμού Επιθεώρησης χορη-
γεί έκθεση επιθεώρησης στην οποία αναγράφεται η η-
μερομηνία επιθεώρησης και η κατηγορία στην οποία 
κατατάσσεται ο επιθεωρημένος εξοπλισμός ως εξής:

α) «Κατηγορία Ι»: Πληροί τις προδι αγραφές του Παραρ-
τήματος Γ του ν. 4036/2012 (Α΄8) και του χορηγείται πι-
στοποιητικό επιθεώρησης, καθώς και το σήμα καταλλη-
λότητας. β) «Κατηγορία ΙΙ»: Παρουσιάζει ήσσο νες απο-
κλίσεις από το Παράρτημα Γ του ν. 4036, οι οποίες σημει-
ώνονται ως παρατήρηση στην έκ θεση και το πιστοποιητι-
κό επιθεώρησης και οι οποίες πρέπει να έχουν διορθωθεί 
έως την επόμενη επιθεώρηση. γ) «Κατηγορία ΙΙΙ»: Πα-
ρουσιάζει αποκλίσεις από το παράρτημα Γ του ν. 4036, οι 
οποίες πρέπει να έχουν δι ορθωθεί το αργότερο εντός 4 
μηνών. δ) «Κατηγορία ΙV»: Παρουσιάζει απο κλίσεις από 
το παράρτημα Γ του 
ν. 4036, οι οποίες 
δεν επιδέχονται δι-
ορθώσεων και οι ο-
ποίες τον καθιστούν 
ακατάλληλο.

Νέφος
Ο επαγγελµατίας 
χρήστης πρέπει 
να ελα χιστοποεί 
την πιθανότητα 

δηµιουργίας 
µετακινού µενου 

ψεκαστικού 
νέφους, 

προσέχοντας π.χ. 
την ώρα και τη 

µέρα του ψεκασµού

Για τις ειδικές περιοχές της πε-
ρίπτωσης α) του άρθρου 26 του ν. 
4036/2012 (Α΄8), δηλαδή πάρκα, α-
θλητικές εγκαταστάσεις και εγκα-
ταστάσεις αναψυχής, σχολεία και 
παιδικές χαρές, νοσο-
κομεία κ.λπ. εφαρμό-
ζονται κατά προτεραιό-
τητα μέτρα βιολογικού 
ελέγχου και γεωργικά 
φάρμακα χαμηλού κιν-
δύνου.

Για τις ειδικές περιο-
χές της περίπτωσης β) 
του άρθρου 26 του ν. 
4036/2012 (Α΄8), δηλα-
δή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νε-
ρά καταρτίζεται από τη αρμόδια το-
πική υπηρεσία της οικείας περιφε-
ρειακής ενότητας, ειδικό σχέδιο 

φυτοπροστασίας, στο οποίο αναλύ-
ονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

αα) οι καλλιέργειες των ειδικών 
αυτών περιοχών και οι ανάγκες φυ-
τοπρζοστασίας τους,

ββ) τα μέτρα βιολογι-
κού ελέγχου εχθρών, α-
σθενειών και ζιζανίων,

γγ) τα γεωργικά φάρ-
μακα χαμηλού κινδύ-
νου που δύ νανται να 
χρησιμοποιηθούν,

δδ) η αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας χρήσης 
άλλων γεωργικών φαρ-
μάκων, πλην των χαμη-

λού κινδύνου,
εε) το οικοσύστημα και η επικιν-

δυνότητα της χρήσης των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.

Κατά προτεραιότητα εφαρµογή µέτρων βιολογικού ελέγχου 
Ειδικές και προστατευόµενες περιοχές

Πολλαπλή επιλογή
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται

να απαντήσουν σε 50 ερωτήσεις, 
µε 5 επιλογές απάντησης, 
ενώ περνάνε το «τεστ» 

µε 35 σωστές απαντήσεις

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ο ΚΟΣΜΟΣ
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Το Εθνικό Σχέδιο για τη φυτοπροστασία προβλέπει την ένταξη των παραγωγών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, από το οποίο θα πρέπει να αποκτήσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ορθής χρήσης των σκευασµάτων. 

Ολόκληρo το Σχέδιο
www.agronews.gr


