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Αριθμ. 2001/118518/15 (ΦΕΚ 2359 Β/03-11-2015) :
Τροποποίηση της αριθ. 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/2015)
απόφασης
του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδικας
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών
από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και
του άρθρου 3 Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6
του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και το άρθρο 65 του Ν.
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 Α΄).
3.
Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98).
4.
Του άρθρου 4 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού,
Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και
Τουρισμού
και
του
Υπουργείου
Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄
114).
5. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 174).
6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
7. Την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων «για τη προστασία των νερών από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
8. Την αριθ. 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών
από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
9. Την αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575 ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται
νιτρορύπανση
γεωργικής
προέλευσης
—
Κατάλογος
ευπρόσβλητων ζωνών», όπως τροποποιείται με τις αριθ.
20419/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212) κοινή υπουργική απόφαση,
24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1132) κοινή υπουργική
απόφαση, 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1843), 190126/2013 (ΦΕΚ
Β΄ 983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3224), οι οποίες ορίζουν
συγκεκριμένες ζώνες ως ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν
προκαλείται
δαπάνη
σε
βάρος
του
κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται
στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν
λιπάσματα που περιέχουν άζωτο το χρονικό διάστημα από 1η
Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Η ίδια πρακτική
συστήνεται για τους παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας, καθότι γενικώς τα φυτά κατά
την περίοδο αυτή έχουν χαμηλούς έως μηδενικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το προστιθέμενο άζωτο, εφόσον
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί - δεσμευθεί, να ρυπαίνει τα
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υπόγεια και επιφανειακά νερά
απορροής είτε μέσω διήθησης.

είτε

μέσω

επιφανειακής

Ειδικότερα, στα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων
ζωνών θα εξειδικευθεί ανά περιοχή η περίοδος απαγόρευσης
εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς και το
λιπαντικό πρόγραμμα των συνηθέστερα απαντούμενων
καλλιεργειών.
Εξαίρεση
από
τον
ανωτέρω
περιορισμό
εφαρμογής
αζωτούχων λιπασμάτων ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. της λίπανσης εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερινών
κηπευτικών ή ανθοκομικών ειδών, στην οποία επιτρέπεται η
ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στα ήδη
αναπτυχθέντα φυτά.
β. της ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών υπό κάλυψη,
γ. της λίπανσης της ελιάς και του αμπελιού, όπου απαιτείται
κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα του
προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 7 μονάδες/
στρέμμα,
δ. της βασικής λίπανσης των χειμερινών σιτηρών, όπου
απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα του
προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 6 μονάδες/
στρέμμα,
ε. της βασικής λίπανσης, για όσες καλλιέργειες απαιτείται, με
την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα δεν
περιέχουν νιτρικό άζωτο σε οποιαδήποτε αναλογία.
Επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, θειικής αμμωνίας,
λιπασμάτων
βραδείας
αποδέσμευσης
αζώτου
συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν αναστολείς παρεμποδιστές κ.ά.».

Άρθρο 2
Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις ευπρόσβλητες ζώνες οι παραγωγοί απαγορεύεται να
εφοδιάζουν
το
έδαφος
των
γεωργικών
εκτάσεων
(καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ετήσια ποσότητα
αζώτου επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων πάνω
από 170 κιλά/εκτάριο. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν το
σύνολο των κτηνοτροφικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων από τα ζώα που πιθανόν να
βόσκουν στις εκτάσεις αυτές.».

Άρθρο 3
Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

www.nomotelia.gr/nservice20/showdoc.asp

3/5

1/7/2020

2001/118518/15

«11. Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται
στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν
κτηνοτροφικά απόβλητα στο έδαφος το χρονικό διάστημα από
1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Η ίδια πρακτική
συστήνεται για τους παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας, καθότι γενικώς τα φυτά κατά
την περίοδο αυτή έχουν χαμηλούς έως μηδενικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το προστιθέμενο άζωτο, εφόσον
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί - δεσμευθεί, να ρυπαίνει τα
υπόγεια και επιφανειακά νερά είτε μέσω επιφανειακής
απορροής είτε μέσω διήθησης.
α. Εξαιρείται η λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας
χειμερινών κηπευτικών, ανθοκομικών ειδών και καλλιεργειών
υπό κάλυψη, στις οποίες επιτρέπεται η χρήση στερεών
κτηνοτροφικών αποβλήτων στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά,
εφόσον δεν αντίκειται στη σχετική νομοθεσία (Υγειονομική
Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης Υ1 β/2000/1995
(ΦΕΚ Β΄ 343)).
β. Επίσης εξαιρείται η λίπανση σε όσες καλλιέργειες αυτή
απαιτείται (μεταξύ των οποίων και η βασική λίπανση των
δημητριακών, λειμωνίων φυτών και στις εγκαταστάσεις
μόνιμων φυτειών) με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται
χωνεμένη
κοπριά
αιγοπροβάτων,
στερεά
απόβλητα
βουστασίων και χοιροστασίων και επεξεργασμένη κοπριά
πτηνοτροφείων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται απόβλητα
πτηνοτροφείων και υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα.
γ. Ειδικότερα, στα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων
ζωνών θα εξειδικευθεί ανά περιοχή η περίοδος απαγόρευσης
εφαρμογής κτηνοτροφικών αποβλήτων σε εδαφικούς
αποδέκτες.».

Άρθρο 4
Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«5α. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί της παρούσας που
αφορούν
σε
μόνιμες
εγκαταστάσεις
γεωργικής
δραστηριότητας έχουν εφαρμογή σε όσες τίθενται σε
λειτουργία μετά την έκδοση της παρούσας.
5β. Οι εξαιρέσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 4
ισχύουν
έως
την
επικαιροποίηση
των
υπαρχόντων
Προγραμμάτων Δράσης και την έκδοση των Προγραμμάτων
Δράσης για τις νέες ευπρόσβλητες ζώνες.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
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