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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 6671/26-7-2022 Ερώτηση 

 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αν. Δημοσχάκης, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στις καταστροφές που έχουν παρατηρηθεί σε καλλιέργειες ηλίανθου, μηδικής και 
βαμβακιού κυρίως σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Έβρου, καθώς και σε άλλες ΠΕ 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνεται ότι τις εν λόγω καταστροφές 
προξένησαν προνύμφες λεπιδόπτερου εντόμου της οικογένειας Crambidae. Οι προσβολές 
αφορούν κυρίως περιοχές της ΠΕ Έβρου και σε πολύ μικρότερο βαθμό άλλες ΠΕ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αρχικά, παρουσιάστηκαν προσβολές σε καλλιέργειες 
μηδικής, αλλά σημαντικές ζημιές παρατηρήθηκαν και σε καλλιέργειες ηλίανθου. Προσβολές σε 
γειτνιάζουσες καλλιέργειες βαμβακιού αντιμετωπίστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις επιτυχώς με 
ψεκασμούς που έγιναν για άλλους εχθρούς της καλλιέργειας. Κατά την παρούσα χρονική 
περίοδο, η προσβολή βρίσκεται σε ύφεση, καθώς το έντομο μεταβαίνει στο στάδιο της νύμφης, 
ενώ η επόμενη γενιά αναμένεται στις αρχές Αυγούστου.  
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4036/2012 (Α΄8), παρ. 1 και 2:  
«1. Απαγορεύεται ο αεροψεκασμός στην Ελλάδα.  
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο αεροψεκασμός μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) Δεν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, ή υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από άποψη περιορισμένου αντίκτυπου 
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε σύγκριση με την επίγεια εφαρμογή γεωργικών 
φαρμάκων. β) Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα έχουν εγκριθεί ρητώς για αεροψεκασμό 
από την ΣΕΑ μετά από ειδική αξιολόγηση των κινδύνων του αεροψεκασμού.» 
Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι δεν υφίστανται κατευθυντήριες οδηγίες από το ευρωπαϊκό 
θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο κίνδυνος από αεροψεκασμό, δεν υπάρχουν 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα ρητώς για αεροψεκασμό.  
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής - Τμήμα Προστασίας Φυτών και Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων) βρίσκεται 
σε επικοινωνία με τις αρμόδιες τοπικές Υπηρεσίες για την παρακολούθηση της εξέλιξης του 
πληθυσμού του εντόμου και την εξέταση προτάσεων – αιτημάτων για την αντιμετώπισή του.  
 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε επιπλέον τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3075/1-8-2022 
και 2967/22-7-2022 σχετικά έγγραφα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ). 
 
Όσον αφορά στην ενημέρωση των μελισσοκόμων και γενικότερα του κοινού για το 
μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες έκθεσης ανθρώπων 
και άλλων οργανισμών σε αυτό, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της αριθ. 
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9269/246316/8-9-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του 
άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων (L 309)». (Β΄4032/21-9-2020). Ειδικότερα, για τους μελισσοκόμους, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β του ανωτέρω άρθρου, ισχύει: «β) Η ενημέρωση των 
επαγγελματιών, ιδίως των μελισσοκόμων, των σαλιγκαροτρόφων και των κτηνοτρόφων, οι 
οποίοι/ες ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του 
γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον/την επαγγελματία χρήστη και 
αφορά, πέραν των αναφερόμενων στην περ. α) και στις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που 
αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί».  
 
Όσον αφορά σε θέματα καταβολής αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις 
καλλιέργειες (όπως, ηλίανθου, βαμβακιού, τριφυλλιού ) στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Έβρου 
λόγω εντομολογικών προσβολών, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10412/28-7-2022 
σχετικό έγγραφο του ΕΛΓΑ. 
 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10412/28-7-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3075/1-8-2022 έγγραφο του ΜΦΙ 

3.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2967/22-7-2022 έγγραφο του ΜΦΙ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κ. Αν. Δημοσχάκη 

 


		2022-08-11T18:29:15+0300
	GEORGIOS GEORGANTAS




