
             

          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Διαχείριση των Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων το Τμήμα Γεωργίας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

«Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου».  

Το πρόγραμμα «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου» απευθύνεται σε Φορείς δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή  διαχειριστές χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός των 

«Ειδικών Περιοχών Α» σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1107/2009. Οι «Ειδικές 

Περιοχές Α» είναι περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού όπως: α) δημόσια πάρκα, κήποι και παιδικές χαρές, β) εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι, 

γ) αθλητικές εγκαταστάσεις, δ) δημόσια και ιδιωτικά σχολεία προδημοτικής, δημοτικής και μέσης 

εκπαίδευσης, ε) δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, κολέγια και εκπαιδευτήρια, στ) εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές κλπ.), ζ) γηροκομεία και άλλα ευαγή ιδρύματα, η) 

ξενοδοχειακές μονάδες, θ) αρχαιολογικοί χώροι και ι) στρατόπεδα.  

Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

σε χώρους πρασίνου που βρίσκονται υπό την διαχείριση των Δήμων, Κοινοτήτων και άλλων φορέων. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις     

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου» 

o Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης 

Πρασίνου» (Παράρτημα Ι) 

o Αναλυτική Έκθεση του Φορέα για τον τρόπο διαχείρισης των χώρων πρασίνου το έτος 

πριν την έναρξη του Προγράμματος. 

o Επισύναψη τιμολογίων αγοράς Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για το έτος πριν την 

έναρξη του Προγράμματος 

o Κατάρτιση ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης των χώρων πρασίνου σε συνεργασία με 

Σύμβουλο Γεωπόνο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για το έτος ένταξης στο 

πρόγραμμα. 

o Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 

(Παράρτημα ΙΙ) 

o Μηχανική καταστροφή ζιζανίων / χειρονακτική καταπολέμηση ζιζανίων (βοτάνισμα, 

σκάλισμα). 

o Αποκλειστική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων εγκεκριμένων στην Βιολογική 

Γεωργία. 

o Χρήση Συμβατικών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων μόνο σε περιπτώσεις μη 

αποτελεσματικότητας άλλων μεθόδων και με ενυπόγραφη γνωμάτευση Σύμβουλου 

Γεωπόνου που θα περιλαμβάνει μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον από τη χρήση τους.    

o Τήρηση ημερολογίου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων  

o Ελάχιστη έκταση συμμετοχής ανά χώρο πρασίνου: 0,5 δεκάρια. 


