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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου, με αφορμή την έναρξη των ψεκασμών σε 

αμπέλια, κηπευτικά κ.α. με φυτοπροστατευτικά προϊόντα μέσα σε κατοικημένες περιοχές, ανακοινώνει 

στους καλλιεργητές και γενικά στους χρήστες ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 

της υπ’ αριθ. 8197/90920/227-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) και την ΚΥΑ 6669/79087/15-7-2015 

(ΦΕΚ 1582 Β’)  καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης 

ψεκασμού και ειδικών περιοχών. 

Χώροι προστασίας Σκευάσματα με 

επισήμανση Τ 

(τοξικό ) ή Τ+ 
(δηλητήριο) 

Σκευάσματα με 

επισήμανση Χη 

(επικίνδυνο) ή 

Χί(ερεθιστικό) 

Σκευάσματα 
Χωρις 
επισήμανση 

Εφαρμογή με 

νεφελοψεκαστήρες 

(τουρμπίνες) & γενικά 

με εξοπλισμό που 

ευνοεί την 

αερομεταφορά. 

Παιδικές χαρές, 

σχολεία, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, 

δημόσια πάρκα 

200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα 

Ξενοδοχεία, 

αρχαιολογικοί & 

τουριστικοί χώροι 

200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς 

περιορισμό 

200 μέτρα 

Κατοικίες εκτός 

σχεδίου πόλης 

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς 

περιορισμό 

50 μέτρα 

Κατοικίες εντός 

σχεδίου πόλης 

200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς 

περιορισμό 

80 μέτρα 

Χώροι αστικού 

πρασίνου(πλην 

πάρκων) 

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς 

περιορισμό 

200 μέτρα 

Οι καλλιεργητές και γενικά οι επαγγελματίες χρήστες είναι υποχρεωμένοι : 

Να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους & της έκθεσης των 

ανθρώπων και των ζώων σ’ αυτό. 

Να λαμβάνουν κάθε μέτρο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος , του υδάτινου 

περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού. 

Να ενημερώνουν τους περίοικους για τον επικείμενο ψεκασμό, αναρτώντας ειδικό έντυπο στο κτήμα τους που 

θα ενημερώνει για τη διενέργεια του ψεκασμού, τη μέρα και την ώρα, το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί , τη 

σήμανση τοξικότητας και τις ειδικές προφυλάξεις. 

Το έντυπο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Μαλεβιζίου και από τα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 45 του Ν4036/201(ΦΕΚ 8 Α), σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα 

αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 300€ - 30.000€. 
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