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Αποστάσεις  
μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων  

και χώρου προστασίας  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 της ΚΥΑ 6669/79087 (ΦΕΚ 1791/Β΄/2015) «Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22-
7-2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 1883/Β΄/2013)» τροποποιούνται οι κατ’ ελάχιστο 
αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής ως εξής: 
α) Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης α΄ του άρθρου 26 του Ν. 4036/2012, εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα 
μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να 
τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής: 
i) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την αριθμ. 265/3-9-2002 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), όπως 
ισχύει:  
 

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



 
β) Οι αποστάσεις ψεκασμού στις περιπτώσεις γειτνίασης 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 ακροφύσια 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 μειώνονται 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 χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό μηχάνημα. 
ε) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, οι 
αποστάσεις των περ. α΄ και δ΄ δεν εφαρμόζονται: 
i) Στις περιπτώσεις ψεκασμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερμοκήπια), 
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. 
ii) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς που διενεργούνται υπό 
την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
iii) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων 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. 
iv) Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ψεκασμό ζιζανιοκτόνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στις περιπτώσεις 
ψεκασμού λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπου η απόσταση του ακροφυσίου ψεκασμού από το έδαφος 
είναι μικρότερη των σαράντα εκατοστόμετρων (40cm). 
v) Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης με την ειδική 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 ψεκαστικού νέφους». 
Οι προβαίνοντες σε ψεκασμούς στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον 
επιστήμονα που εξέδωσε την συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και τον υπεύθυνο επιστήμονα του 
καταστήματος προμήθειας γεωργικών φαρμάκων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση, που αναγράφεται 
στην ετικέτα της συσκευασίας τους. Επιπλέον, υποχρεούνται να προβαίνουν πριν από κάθε ψεκασμό σε έγγραφη 



ενημέρωση , να αναρτούν δηλαδή στο χώρο που θα γίνει ο ψεκασμός έντυπη ανακοίνωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν 
την εφαρμογή, ώστε οι περίοικοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.  

 


