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Αθήνα, 21-1-2015
Αριθ. πρωτ: 521/7086

Προσ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θζμα: «Ερωτήςεισ και απαντήςεισ ςχετικά με την κατάρτιςη και την πιςτοποίηςη γνώςεων ορθολογικήσ
χρήςησ των γεωργικών φαρμάκων»
ΧΕΣ.: Σο με αριθ. πρωτ. 13413/152622/2-12-2014 (ΑΔΑ 648ΔΒ-ΖΔ2) ζγγραφό μασ
ε ςυνζχεια του με αρικ. πρωτ. 13413/152622/2-12-2014 (ΑΔΑ 648ΔΒ-ΖΔ2) και με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ
κάκε ενδιαφερομζνου ςχετικά με ζνα προτεινόμενο ςχζδιο προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι
χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, επιςυνάπτουμε ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ εγγράφου τθν πρόταςθ
τθσ υπθρεςία μασ, ωσ υντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ για τα ςυγκεκριμζνα κζματα, με τθν επιςιμανςθ ότι θ
τιρθςθ του ςχεδίου προγράμματοσ δεν είναι υποχρεωτικι.
Σο παρόν ζγγραφο να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων για τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερόμενου.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Π. ΖΩΓΡΑΦΟ

Σελίδα 1

ΑΔΑ: 6ΞΞ0Β-7Υ6

Προτεινόμενο χζδιο Κατάρτιςησ ςτην ορθολογική χρήςη των γεωργικών φαρμάκων
Διάρκεια κατάρτιςθσ : υνολικά 24 διδακτικζσ ϊρεσ (κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ)
Ημζρα
κατάρτιςησ
1η
2η
3η
4η

Διάρκεια
κατάρτιςησ
6
διδακτικζσ ϊρεσ
6
διδακτικζσ ϊρεσ
6
διδακτικζσ ϊρεσ
6
διδακτικζσ ϊρεσ

Περιεχόμενο κατάρτιςησ
*παράγραφοι του Παραρτήματοσ Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)+
Γενικι κατάρτιςθ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ α), β) και μ)
Κίνδυνοι των γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ
γ), ςτ), η), ι) και λ).
Ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ δ),
ε) και κ)
Εξοπλιςμόσ εφαρμογισ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ θ) και κ)

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό μζχρι τθν ζκδοςθ του αναφερόμενου ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 6 τθσ
με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 Απόφαςθσ των Τπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων,
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΦΕΚ Βϋ2310), θ
οποία αφορά τθ κζςπιςθ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και
τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ:


Η με αρικ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ), με τθν οποία κακορίηονται οι βζλτιςτεσ
εργαςιακζσ πρακτικζσ ςχετικά με: α) τθν αποκικευςθ, το χειριςμό, τθν αραίωςθ και τθν ανάμειξθ
των γεωργικϊν φαρμάκων πριν τθν εφαρμογι, β) τον χειριςμό των ςυςκευαςιϊν και του
εναπομείναντοσ γεωργικοφ φαρμάκου, γ) τθ διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει
μετά τθν εφαρμογι και δ) τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται μετά τθν εφαρμογι.
Η
εγκφκλιοσ
είναι
αναρτθμζνθ
ςτο
διαδίκτυο
ςτθν
ιςτοςελίδα:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Egkyklios_VeltPrak
tChrhshs.pdf.



Σο εκπαιδευτικό υλικό που δθμιουργικθκε από το πιλοτικό πρόγραμμα “EcoPest” από το
Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτου. Σο EcoPest ιταν ζνα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο
ςτόχευε ςτθν προςταςία ενόσ ευάλωτου υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ. Χρθματοδοτικθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIFE+ Περιβαλλοντολογικι Πολιτικι και
Διακυβζρνθςθ. Σο πρόγραμμα υποςτθρίχκθκε από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
και το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ. Σο εκπαιδευτικό υλικό είναι
αναρτθμζνο
ςτο
διαδίκτυο
ςτθν
ιςτοςελίδα:
http://www.ecopest.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=91&lang=el.



Σο ίδιο το κείμενο των ερωτιςεων και απαντιςεων τθσ τράπεηασ κεμάτων - βάςθσ δεδομζνων που
τθρεί θ ΕΑ (Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων) και αφορά τισ εξετάςεισ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ
γεωργικϊν φαρμάκων ςτα κζματα του Παραρτιματοσ Β του ν. 4036/2012 (Αϋ8). Σο υλικό είναι
αναρτθμζνο ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/.



Κάκε άλλο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά γνϊςεισ ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτα
κζματα του Παραρτιματοσ Β του ν. 4036/2012 (Αϋ8) .
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Περιεχόμενο κατάρτιςησ ςφμφωνα με το Παράρτημα Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)
α) Η νομοκεςία που διζπει τα γεωργικά φάρμακα και τθ χριςθ τουσ.
β) Κίνδυνοι από τθν φπαρξθ των παράνομων προϊόντων φυτοπροςταςίασ και τισ μεκόδουσ αναγνϊριςθσ
τζτοιων προϊόντων.
γ) Πθγζσ κινδφνου και κίνδυνοι που ςυνδζονται με τα γεωργικά φάρμακα και τουσ τρόπουσ εντοπιςμοφ και
ελζγχου αυτϊν, ειδικότερα δε: αα) οι κίνδυνοι για τον άνκρωπο (χειριςτζσ, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα
που ειςζρχονται ςε χϊρουσ που ζχουν υποβλθκεί ςε εφαρμογι και άτομα που χειρίηονται ι τρϊγουν
είδθ που ζχουν υποβλθκεί ςε εφαρμογι) και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ παράγοντεσ όπωσ το
κάπνιςμα επιτείνουν τουσ κινδφνουσ αυτοφσ. ββ) τα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ από γεωργικά φάρμακα
και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν. γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελοφν ςτόχο, τα ωφζλιμα
ζντομα, τθν άγρια πανίδα και χλωρίδα, τθ βιοποικιλότθτα και για το περιβάλλον γενικότερα.
δ) τοιχεία ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν
ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, αρχζσ βιολογικισ γεωργίασ, μζκοδοι βιολογικοφ ελζγχου επιβλαβϊν
οργανιςμϊν, πλθροφορίεσ για τισ γενικζσ αρχζσ και για τισ ειδικζσ ανά καλλιζργεια ι ανά τομζα
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία.
ε) Ειςαγωγι ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτο επίπεδο του χριςτθ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι επαγγελματίεσ
χριςτεσ ςτθν επιλογι, για δεδομζνθ κατάςταςθ, του πιο ενδεδειγμζνου γεωργικοφ φαρμάκου με τισ
μικρότερεσ παρενζργειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και το
περιβάλλον μεταξφ όλων των εγκεκριμζνων προϊόντων για τθν καταπολζμθςθ δεδομζνου προβλιματοσ
επιβλαβϊν οργανιςμϊν.
ςτ) Μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ των κινδφνων για τον άνκρωπο, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο
και για το περιβάλλον: αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ για τθν αποκικευςθ, το χειριςμό και τθν
ανάμειξθ γεωργικϊν φαρμάκων και για τθ διάκεςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν, άλλων μολυςμζνων υλικϊν
και τθσ περίςςειασ γεωργικοφ φαρμάκου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ),
ανεξαρτιτωσ του εάν είναι πυκνά ι αραιωμζνα. ςυνιςτϊμενοσ τρόποσ ελζγχου τθσ ζκκεςθσ του χειριςτι
(μζςα ατομικισ προςταςίασ).
η) Προςεγγίςεισ με βάςθ τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψθ τισ τοπικζσ υδρολογικζσ παραμζτρουσ για τθν
απόκτθςθ φδατοσ, όπωσ το κλίμα, οι τφποι εδάφουσ και καλλιεργειϊν και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
θ) Διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων για χριςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βακμονόμθςισ του, και για λειτουργία με ελάχιςτουσ κινδφνουσ για το
χριςτθ, άλλα άτομα, ηωικά και φυτικά είδθ που δεν αποτελοφν ςτόχο, κακϊσ και για τθ βιοποικιλότθτα
και το περιβάλλον, περιλαμβανομζνων των υδάτινων πόρων.
κ) Χριςθ και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων και ειδικζσ τεχνικζσ ψεκαςμοφ
(π.χ. ψεκαςτιρεσ χαμθλοφ όγκου και ακροφφςια χαμθλισ αερομεταφοράσ), κακϊσ και ςτόχοι του
τεχνικοφ ελζγχου των χρθςιμοποιοφμενων ψεκαςτιρων και τρόποι βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του
ψεκαςμοφ. Ειδικοί κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθ χριςθ φορθτοφ εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν
φαρμάκων ι επινϊτιων ψεκαςτιρων, κακϊσ και τα ςχετικά μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων.
ι) Μζτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ του ανκρϊπου, του περιβάλλοντοσ και των
υδάτινωνπόρων, ςε περίπτωςθ τυχαίασ διαρροισ, μόλυνςθσ και ακραίων καιρικϊν φαινομζνων που κα
μποροφςαν να δθμιουργιςουν κίνδυνο απόπλυςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.
κ) Ειδικι μζριμνα ςε περιοχζσ που προςτατεφονται με βάςθ το ν. 3199/2003 (Αϋ 280) με τον οποίο
ενςωματϊνεται θ Οδθγία 2000/60/ΕΚ.
λ) Σεχνικά μζςα παρακολοφκθςθσ τθσ υγείασ και πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ για τθν αναφορά κάκε
περιςτατικοφ ι υποψίασ περιςτατικοφ.
μ) Σιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.
Σελίδα 3

