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ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ
Αριθμός αίηηζης

Ημερομηνία

Α) Αηηεηήο

Όλνκα Δηαηξείαο / Ννκηθφ Πξφζσπν
Πξφζσπν επηθνηλσλίαο

Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηφηεηα
Ταρπδξ. δηεχζπλζε

Αξηζκφο ηειεθψλνπ

Κηλεηφ

Τειενκνηφηππν

Γηεχζ. ειεθηξ. ηαρπδξ.

Β) Η παξνχζα αίηεζε ππνβάιιεηαη σο:

Ναη / Όρη

α) Δηδηθή πεξίπησζε ηνπ Τκήκαηνο Γαζψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
πηηπνθάκπεο ή θάκπηαο ησλ πεχθσλ (Thaumetopoea wilkinsonii) ζε ζπκπαγείο
πεπθφθπηεο πεξηνρέο.
β) Έθηαθηε αλάγθε / φλνκα επηβιαβή νξγαληζκνχ :

Γ) Απαηηήζεηο ζε έγγξαθα θαη ζηνηρεία
Ναη / Όρη
1. Γήισζε γηα ην κέγεζνο ηεο πξνζβνιήο θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ εληφκνπ θαηά
πεξηνρή ε νπνία λα αηηηνινγεί ηε δηελέξγεηα ηνπ αεξνςεθαζκνχ (ζχληνκε πεξηγξαθή
κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα 1 ζειίδα) Παράρηημα Ι
2. Ο αεξνςεθαζκφο δηελεξγείηαη ζε ζπκπαγείο πεπθφθπηεο πεξηνρέο (πρ πεξηνρέο
λεαξψλ αλαδαζψζεσλ, θνηλνηηθά ή δεκνηηθά δαζχιιηα) θαη ζε απφζηαζε 400 m απφ
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζηξαηφπεδα θαη πδάηηλεο επηθάλεηεο.
3. Ο αεξνςεθαζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ πεξίνδν απφ ……………………… κέρξη
……………… θαηά ηηο ψξεο ………………….….θαη δελ ζα δηελεξγείηαη Σάββαην,
Κπξηαθή ή Γεκφζηα αξγία, (ζχληνκε πεξηγξαθή 1 ζειίδα) (Παράρηημα ΙΙ)
4. Λακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ
δηεξρνκέλσλ δειαδή: (Παράρηημα ΙΙΙ ηο οποίο να περιλαμβάνει προζτέδια ηφν
πιο κάηφ)
α. Γεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο ηνπ αηηεηή, ζηα ΜΜΔ, ηελ Κπξηαθή πνπ πξνεγείηαη ηεο
έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ δηελέξγεηαο αεξνςεθαζκνχ θαη θνηλνπνίεζή ηεο ζηηο επεξεαδφκελεο
Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
β. Δλεκέξσζε ησλ θνξέσλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ
αεξνςεθαζκνχ, ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ ηνλ ςεθαζκφ ψζηε λα δνζεί ρξφλνο γηα
ελεκέξσζε φισλ ησλ επεξεαδφκελσλ.
γ. Τνπνζέηεζε ζήκαλζεο ζε πεξηνρέο πνπ δπλαηφλ λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ην επξχ
θνηλφ π.ρ. θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο, εθδξνκηθνί ρψξνη, ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ ηνλ
αεξνςεθαζκφ. Σηε ζήκαλζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
δηελέξγεηαο
αεξνςεθαζκνχ, ν ρξφλνο πνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ.

5. Υπφδεηγκα πίλαθα ν νπνίνο ζα ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ
αεξνςεθαζκψλ ζηνλ νπνίν λα θαηαγξάθνληαη ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πην θάησ παξακέηξνπο: (Παράρηημα ΙV)
Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηνλ αεξνςεθαζκφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απζηεξά ππφςε νη
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα:
- Να πλένπλ αζζελείο άλεκνη, ηαρχηεηαο 3-15 κ.α.σ.
- Η ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο λα είλαη κέηξηα πξνο κεγάιε (>50%)

6. Υπνβνιή Σρεδίνπ Δθαξκνγήο, ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ζην
νπνίν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο (Παράρηημα V):
δελ ππάξρνπλ βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ή ππάξρνπλ ζαθή πιενλεθηήκαηα, απφ άπνςε
πεξηνξηζκέλνπ αληίθηππνπ ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ
επίγεηα εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ,
ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έρνπλ εγθξηζεί γηα αεξνςεθαζκφ
απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο κεηά απφ εηδηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ αεξνςεθαζκνχ,
ν ρεηξηζηήο πνπ δηελεξγεί ηνλ αεξνςεθαζκφ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ επαξθή γλψζε ηνπ
ζηε δηελέξγεηα αεξνςεθαζκψλ κε ηελ απαξαίηεηε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ
δηαζέηεη. Μεηά ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2015, ν ρεηξηζηήο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη επαξθή γλψζε ζηε
δηελέξγεηα αεξνςεθαζκψλ κφλν εθφζνλ θαηέρεη ην Πηζηνπνηεηηθφ Καηάξηηζεο Δπαγγεικαηία
Φξήζηε Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ.
ην Ννκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηελέξγεηα αεξνςεθαζκψλ έρεη ιάβεη
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Αξρή πνπ είλαη Αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε εμνπιηζκψλ θαη αεξνζθαθψλ
γηα ηελ απφ αέξνο εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ,
ηα αεξνζθάθε είλαη εμνπιηζκέλα κε ηε βέιηηζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
κεηαηφπηζεο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο εθηφο ζηφρνπ.

Ημερομηνία

Τπογραθή

Η αίηηζη σποβάλλεηαι ζηον Κλάδο Δλέγτοσ Αγροτημικών (Σμήμα Γεφργίας) ηοσλάτιζηον 15 μέρες
πριν ηον προγραμμαηιζμένο Αερουεκαζμό.

