ΑΔΑ: Β43ΓΒ-Κ9Φ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗΣ & ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 210 & Σεράφη 60
Ταχ. Κώδικας: 104 45 Αθήνα
Πληροφορίες: Ρ. Κωσταβασίλη
Τηλέφωνο: 210 8399 809
Telefax: 210 8399 804

Αθήνα 27 -9-2012
Αρ. πρωτ. E8 1119/99874
ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής
Αγροτικών Μηχανημάτων και
Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

Θέμα : «Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων»
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας ενημερώνουμε τα εξής:
Στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με «τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής
δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων», ψηφίστηκε ο Νόμος
4036/27-1-2012 (ΦΕΚ Α 8/2012) «διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις».
Με βάση τον παραπάνω Νόμο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:
¾ Η Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού είναι αρμόδια
για τον σχεδιασμό και την εποπτεία της τακτικής επιθεώρησης (ανά 5 έτη έως το 2020 και
ανά 3 στη συνέχεια) του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
(άρθρο 22, παρ. 1).
¾ Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 διενεργείται τουλάχιστον μια επιθεώρηση του παραπάνω
εξοπλισμού (άρθρο 22, παρ. 2).
¾ Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών
μηχανημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων στο οποίο καταγράφεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήστη (άρθρο 38, παρ. 2).
Ως επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, θεωρείται ο εξοπλισμός που
περιλαμβάνει βασικά τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Νεφελοψεκαστήρες (συρόμενοι, φερόμενοι/αναρτώμενοι, αυτοκινούμενοι),
β) Ψεκαστικά αγρού (συρόμενοι, φερόμενοι/αναρτώμενοι, αυτοκινούμενοι).
Είναι σαφές ότι για να καθοριστεί το πλαίσιο της διαδικασίας επιθεώρησης, πρέπει σε πρώτο
στάδιο να καταγραφεί ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων .
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Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών
μηχανημάτων των περιφερειακών ενοτήτων πρέπει μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 να καταγράψουν και
να καταχωρήσουν σε σχετικό πίνακα excel (μητρώο) τον επαγγελματικό εξοπλισμό εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήστη και να αποστείλουν τα
σχετικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση li210u036@minagric.gr.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Οδηγία 2009/128/ΕΚ και ο Νόμος 4036/2012 έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer/agrotikamixanimata/800-psekastikamixanimata.html
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Συνημμένα: πίνακας excel «καταγραφή εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: Β43ΓΒ-Κ9Φ
Καταγραφή Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων
( εν χρήσει)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
E‐MAIL :
Παλαιότητα (έτη)
α/α

Όνομα /
Επώνυμο

Όνομα
Πατρός

ΑΦΜ

Στοιχεία
επικοινωνίας
(Δ/νση‐ Τηλ.)

Κατηγορία
1
ΕΕΓΦ

Κατασκευαστής

Αριθμός
Σειράς

Εμπορική
Ονομασία

0‐5

5‐10

>10

Δήλωση
πιστότητας
(πρότυπα, CE)

Αριθμός
Δεξαμενών

Χωρητικότητα
δεξαμενής
ψεκαστικού
υγρού (lt)

Aριθμός
ακροφυσίων

Μήκος
2
βραχιόνων

1

2

1

Κατηγορία Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Ψεκαστήρας αγρού (συρόμενος, αναρτώμενος, αυτοκινούμενος), Νεφελοψεκαστήρας (συρόμενος, αναρτώμενος, αυτοκινούμενος),
Άλλο (Περιγράψτε: π.χ. ψεκαστήρας αυλού)
2

Συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών

Όταν θα ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις τότε στον πίνακα θα προστεθούν και άλλες στήλες της μορφής:
Ημερομηνία Αρχικής

Αποτέλεσμα

3

Ημερομηνία Επιθεώρησης

Επιθεώρησης

3

Αποτέλεσμα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι, II, III, IV

4

Ημερομηνία Επιθεώρησης: η επόμενη επιθεώρηση μετά από 4μηνο ή 5ετια/3ετια

4

Αποτέλεσμα

3

…

…
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Συμπληρώνεται
από τον
κάτοχο
Απογραφικό Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (εν χρήσει)
Ονοματεπώνυμο κατόχου:…………………………………………………………….……… Τηλέφωνο…………………………..
Διεύθυνση κατοικίας:…………………………………. Πόλη/ΤΚ:………………………………….... Α.Φ.Μ:………………….
Παλαιότητα (έτη)

α/α

1

2

3

Κατηγορία ΕΕΓΦ

Κατασκευαστής

Αριθμός
Σειράς

Εμπορική
ονομασία

0‐5

5‐10

>10

Δήλωση πιστότητας
(πρότυπα, CE)

Αριθμός
Δεξαμενών

Χωρητικότητα δεξαμενής
ψεκαστικού υγρού (lt)

Αριθμός
ακροφυσίων

Μήκος
2
βραχιόνων

Ψεκαστήρας Αγρού
Αναρτώμενος

Ψεκαστήρας Αγρού
Συρόμενος
Ψεκαστήρας Αγρού
Αυτοκινούμενος

4

Νεφελοψεκα-στήρας
Συρόμενος

5

Νεφελοψεκα-στήρας
Αναρτώμενος

6

Νεφελοψεκα-στήρας
Αυτοκινούμενος

7

Άλλο
Περιγράψτε
*Συμπληρώνονται μόνο στη περίπτωση ψεκαστήρων αγρού

Ημερομηνία και εργασίες τελευταίας συντήρησης:
Το παρόν δελτίο καταγραφής αποτελεί υπεύθυνη δήλωση και συντάσσεται με ατομική ευθύνη του κατόχου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986. Διατηρείται στα αρχεία της Υπηρεσίας προς εξυπηρέτησή της, για τηνκατάρτιση του Μητρώου.

Ημερομηνία,
Ο Δηλών

