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Η χρήση των φυτοφαρμάκων και των 
ψεκαστικών μηχανημάτων αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης 
Γεωργίας και συμβάλλει στην 
παραγωγικότητα και στην ποιότητα των 
καλλιεργούμενων ειδών.  
 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι ουσίες 
επικίνδυνες για τον άνθρωπο τα ζώα και το 
περιβάλλον και γι αυτό το λόγο η σωστή 
χρήση και εφαρμογή τους είναι σημαντική.  
 

 
Ένα ψεκαστικό μηχάνημα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές 
που εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία του και βοηθούν τους αγρότες να 
το χρησιμοποιούν σωστά.  
 
 
Στην Ελλάδα και σύμφωνα με το νόμο 
4036/2012 που ενσωματώνει στην 
ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της 
κοινοτικής οδηγίας 2009/128/ΕΚ, 
καθιερώνεται η τακτική επιθεώρηση 
του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.  
 
Η επιθεώρηση του εξοπλισμού για 

την απόκτηση πιστοποιητικού καλής 
λειτουργίας είναι υποχρεωτική. 

 
 
 
Η εταιρία HORIZON E.E., πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών 
από το 1994 δημιούργησε τον 1ο σταθμό επιθεώρησης 
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων στην Θεσσαλία, 

παρέχοντας περιοδικές υπηρεσίες ελέγχου εξοπλισμού εφαρμογής 
γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την χορήγηση πιστοποιητικού 
επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας.  
 
Η HORIZON E.E. ως  εγκεκριμένος σταθμός επιθεώρησης 
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων μπορεί να παρέχει 
κινητής (με  ειδικές  κινητές  μονάδες  ελέγχων) ή σταθερής βάσης 
υπηρεσίες επιθεώρησης στους πελάτες της στις εγκαταστάσεις της 
εταιρίας μας. Διαθέτει 2 άρτια εξοπλισμένες κινητές μονάδες 
συνεργείου με 4 επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς του 
εξοπλισμού, οι οποίες και έρχονται στο σημείο που βρίσκεται το 
ψεκαστικό μηχάνημα πραγματοποιώντας  τον επιτόπιο έλεγχο. 

   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
          ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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Η επιθεώρηση του εξοπλισμού (ψεκαστήρων και 
νεφελοψεκαστήρων) σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 

επιβεβαιώνεται με οπτικό έλεγχο, δοκιμή λειτουργίας βάσει 
προδιαγραφών και μετρήσεις με κατάλληλης κλίμακας όργανα και 
διατάξεις. 
 
Όσοι κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 
ενδιαφέρονται για την επιθεώρηση τους και την απόκτηση 
του πιστοποιητικού, πρέπει να επικοινωνήσουν με την 
εταιρία μας ώστε να καθοριστεί συνάντηση τους με το 
συνεργείο επιθεώρησης της HORIZON. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή 
σας. 
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Για τον επιτυχή Τεχνικό Έλεγχο και την Πιστοποίηση του ψεκαστικού σας 

Μηχανήματος δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

 
Η δεξαμενή του Ψεκαστικού Μηχανήματος κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης 
συνίσταται να είναι γεμάτη ΜΟΝΟ με νερό στο μισό της χωρητικότητας για τις 
απαιτούμενες δοκιμές. 
 
Το υπό επιθεώρηση Ψεκαστικό Μηχάνημα κατ’ ελάχιστο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 
 
 

 Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικόφ της αντλίας του 
Ψεκαστικού. 

 Μετρητή πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης διαμέτρου τουλάχιστον 6.3 εκατοστών 
στο Χειριστήριο. 

 Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του 
Ψεκαστικού. 

 Κεντρικό Φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας του 
Ψεκαστικού. 

 Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις-γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των 
μπεκ. 

 Φίλτρο τύπου σάκου στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο 
πάνω μέρος της). 

 Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή 
πίεσης λειτουργίας. 

 Ακροφύσια - Μπεκ ίδιου τύπου συμμετρικά κατανεμημένα σε όλες τις μπάρες-
βραχίονες σε καλή κατάσταση. 

 Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στη βάση των ακροφυσίων - μπεκ. 
 

Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση χωρίς 

σπασίματα – σκισίματα (π.χ. σκισμένα φίλτρα). 

 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να υπάρχουν εμφανείς διαρροές υγρού στις σωληνώσεις, στα  

σημεία σύνδεσης αντλίας-δεξαμενής, στο χειριστήριο, στα μπεκ, κ.λπ. 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!     ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   το  Ψεκαστικό να διαθέτει:  

α)  Ξεχωριστό δοχείο εισαγωγής Χημικών (ΠΡΟΜΙΞΕΡ) 

β)  Ξεχωριστή διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας φαρμάκων 

γ)  Ανεξάρτητο δοχείο πλύσης χεριών 

 

 

Συμπερασματικά, Τεχνικό έλεγχο ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ περνούν και Ψεκαστικά Μηχανήματα που δε διαθέτουν 

τα τρία παραπάνω α,β,γ τα οποία αποτελούν μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού, αρκεί να πληρούν τις 

απαραίτητες από το Νόμο προδιαγραφές που περιγράφηκαν παραπάνω και οι μετρήσεις που θα 

προκύψουν από τις δοκιμές να είναι εντός του πλαισίου των προδιαγραφών που θέτει η Νομοθεσία. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 Εάν κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου διαπιστωθούν μικροβλάβες στο Ψεκαστικό σας 

Μηχάνημα, γίνεται άμεσα αποκατάστασή τους από το συνεργείο μας ΔΩΡΕΑΝ. 

 Η Επιθεώρηση πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και ραντεβού με τον 

ιδιοκτήτη του Ψεκαστικού. 

 

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

          ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

    
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  

& ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ 

 
          ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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 Για πληροφορίες/ραντεβού:   
                 καλέστε  2410.555796 

 Για τεχνικά θέματα:  
                 καλέστε  6979200226  
                 (Τσιγεράς Βασίλειος) 


