
                                  Υποχρεωτική η επιθεϊρηςη ψεκαςτικϊν για τουσ αγρότεσ 

 

 

Τι προβλέπεται για τον τεχνικό έλεγχο 

Με απόφαςθ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, από το νόμο 4036/2012, κρίνεται υποχρεωτικόσ ο 

τεχνικόσ ζλεγχοσ πάςθσ φφςεωσ ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων τθσ χϊρασ. 

Συγκεκριμζνα όλα τα ψεκαςτικά μθχανιματα (καινοφργια και παλιά) 100lt και άνω, υποχρεοφνται να 

περάςουν ζλεγχο, τφπου ΚΤΕΟ. Οι ζλεγχοι κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε πρϊτθ φάςθ για όλα τα 

ςυςτιματα ψεκαςμοφ και κα εκδίδεται το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό για κάκε μθχάνθμα. Τα ελεγμζνα 

μθχανιματα φζρουν πάνω το ειδικό αυτοκόλλθτο (ΚΤΕΟ)- ςιμα καταλλθλότθτασ. 

Η νομοκεςία και οι Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ αναφζρουν ότι όλα τα μθνανιματα κα πρζπει να περάςουν 

από τεχνικό ζλεχγο, τουλάχιςτον μια φορά μζχρι το 2020. Μετά τθ χρονολογία αυτι, το ςιµα 

ανανεϊνεται με περιοδικό τεχνικό ζλεγχο, ανά τριετία. 

Το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό είναι απαραίτθτο ςτθν ςυνταγογράφθςθ για τθν αγορά Γεωργικϊν 

Φαρμάκων, κακϊσ και ςτθν υποβολι των δθλϊςεων ΟΣΔΕ, όποτε προσ αποφυγιν ταλαιπωρίασ και 

επιπλζον χρθματικϊν ποςϊν και προςτίμων ςυνίςταται οι παραγωγοί να προβοφν άμεςα ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

Γιατί πρέπει να επιθεωρήςω το ψεκαςτικό μου 

Από το νόμο 4036/2012, ζχει γίνει υποχρεωτικι θ επικεϊρθςθ. Ο νόμοσ προβλζπει κυρϊςεισ, που 

φκάνουν τισ 5.000 € για όςουσ μετά τισ 26-11-2016 χρθςιμοποιοφν ψεκαςτικό που δεν ζχει εφοδιαςτεί 

με πιςτοποιθτικό και αυτοκόλλθτο επικεϊρθςθσ. 

Η επικεϊρθςθ των εν χριςει ψεκαςτικϊν, ζχει διαπιςτωκεί ότι δθμιουργεί οικονομικι ωφζλεια ςτον 

αγρότθ και γίνεται απόςβεςθ του κόςτουσ επικεϊρθςθσ ιδθ από το πρϊτο ζτοσ, κακϊσ γίνεται 

εξοικονόμθςθ φαρμάκου. 

Επιπλζον μετά τθν επικεϊρθςθ και με τθ ςωςτι χριςθ του ψεκαςτικοφ (βακμονόμθςθ), επιτυγχάνεται 

καλφτερθ ποιότθτα ψεκαςμοφ με ςωςτι κατανομι του ψεκαςτικοφ υγροφ ςτθν καλλιζργεια, πιο 

αςφαλισ εφαρμογι για τον χειριςτι (χωρίσ διαρροζσ και αερομεταφορά), μικρότερεσ ποςότθτεσ 

γεωργικϊν φαρμάκων ςτα γεωργικά προϊόντα και το περιβάλλον. 

Η χριςθ ςωςτά ςυντθρθμζνων ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των 

χειριςτϊν τουσ και παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, του υδροφόρου 

ορίηοντα και ςτθν διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων. 


