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ΕνημΕρωτικη Εκδοση για το Εργο του Ε.συ.Φ.

Eπικοινωνείτε μαζί μας στο:  

newsletter.esyf@gmail.com

αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε  

το newsletter μας στείλτε μήνυμα  

με τον τίτλο «Unsubscribe».

η κυκλοφορία του newsletter μας βρίσκει, 
σχεδόν όλους, προς το τέλος της καλλιεργητικής 
περιόδου, μιας περιόδου, η οποία σε γενικές 
γραμμές, αφήνει υποσχέσεις για μια ελληνική 
γεωργία με προοπτική.

σε εθνικό επίπεδο βιώσαμε, μέσω του 
ανασχηματισμού, αλλαγές στην ηγεσία πολλών 
υπουργείων. να ευχηθούμε, ως ΕσυΦ, στην 
νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίμων (υπαατ) παραγωγικό και 
αποτελεσματικό κυβερνητικό έργο.

στο προσεχές διάστημα αναμένονται επίσης 
εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας 
καΠ στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό οι τρεις 
σύνδεσμοι των γεωργικών εισροών (ΕΕΠΕσ-ΕσυΦ-
σΠΕΛ) κατέθεσαν σχετικά με το θέμα την κοινή 
τους θέση στην παλιά αλλά και νέα ηγεσία  
του υπαατ.

σε ό,τι αφορά τον ΕσυΦ, ο χρόνος κύλησε  
με έντονα παραγωγικό έργο από πλευράς 
επιτροπών. Θα πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε 
από καρδιάς τα μέλη όλων των επιτροπών, 
τα οποία επενδύοντας σε χρόνο και δουλειά 
συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση των 
προγραμμάτων του ΕσυΦ. σε αυτό το σημείο 
να μην ξεχνάμε, οργανωτικά, την καθοριστική 
συμβολή του προσωπικού του συνδέσμου.

καλή ανάγνωση, καλή ξεκούραση  
και καλό καλοκαίρι.

Πιλοτικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κενών 
πλαστικών φιαλών 
Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων

H συμμετοχή της 
εταιρείας νομικός α.Ε. στο 
Πρόγραμμα του Ε.συ.Φ.

Βράβευση παραγωγών που 
συμμετείχαν στο Πιλοτικό 
πρόγραμμα στο κιλελέρ

ΟΣΠΡΙΑ 
μία σύγχρονη εναλλακτική 
λύση για την Ελληνική 
γεωργία

Παρουσιάσεις και δράσεις 
των επιτροπών του Ε.συ.Φ.

τα νέα του Ευρωπαϊκού 
συνδέσμου 
Φυτοπροστασίας
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Η κοινή προσπάθεια του Ε.ΣΥ.Φ με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για τη διαχείριση των κενών πλαστι-

κών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(φ/π) συνεχίζεται και το 2014 επεκτείνοντας 
το πιλοτικό πρόγραμμα στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Λάρισας και στο Δήμο Αλμυρού 
με συναπόφαση της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), των 
αντίστοιχων Δήμων και των γεωτεχνικών φο-
ρέων. Φέτος συμμετέχουν στο πιλοτικό σχε-
δόν 100 καταστήματα γεωργικών εφοδίων 
στην ΠΕ Λάρισας και 22 στο Δήμο Αλμυρού, 
διαθέτοντας στους παραγωγούς ειδικές πλα-
στικές σακούλες για τη συλλογή καθώς και 
ενημερωτικό υλικό.
Επιπρόσθετα, το πιλοτικό πρόγραμμα ενι-
σχύεται με τη συνεργασία του Ε.ΣΥ.Φ. και 
των εταιρειών Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ, ΘΕΣΤΟ και 
Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε., οι οποίες εντάσσουν την ορθή 
και ασφαλή χρήση φ/π και τη διαχείριση των 
πλαστικών φιαλών στα προγράμματά τους 
για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. 
Ο Ε.ΣΥ.Φ. πραγματοποίησε πάνω από 20 
ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε σχεδόν 
1.000 παραγωγούς, επαγγελματίες ψεκα-
στές και γεωτεχνικούς συνολικά, οι οποίες 
περιελάμβαναν το νομοθετικό πλαίσιο (υπο-
χρεωτική εφαρμογή από το 2015), την ορθή 

και ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, τα οφέλη του τριπλού ξεπλύματος 
των κενών πλαστικών φιαλών και τέλος τον 
προτεινόμενο τρόπο συλλογής και διαχείρι-
σής τους.
Σημαντικό ρόλο κατά τη συλλογή έχουν τα 
καταστήματα, εκπρόσωποι των οποίων θα 
αποτελέσουν το επιστημονικό προσωπικό που 
θα επιθεωρεί την ορθότητα της διαδικασίας 
έκπλυσης των παραδιδόμενων πλαστικών 
συσκευασιών κατά τις ημέρες συλλογής των 

σακουλών από τα απορριμματοφόρα. Για το 
λόγο αυτό και για την πληρέστερη κατάρτιση 
των ελεγκτών, ο Ε.ΣΥ.Φ. πραγματοποίησε συ-
νάντηση στο ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. Κεντρικής Ελλάδος 
με τους εκπροσώπους των γεωτεχνικών.
Η συλλογή για το 2014 σε καθορισμένα σημεία 
των Δήμων, οργανώθηκε από τον Ενιαίο Σύν-
δεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δή-
μων και Κοινοτήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) Ν.Λάρισας 
και πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης  
κενών πλαστικών φιαλών 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
η συνεργασία του Ε.συ.Φ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
συνεχίζεται και διευρύνεται μέσα στο 2014

Εκπαίδευση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γιάννουλης

Εκπαίδευση σε παραγωγούς στη ΦαλάνηΕκπαίδευση σε παραγωγούς της ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.
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Το πιλοτικό πρόγραμμα του 2013  
για το Δήμο Κιλελέρ ολοκληρώθηκε 
με εκδήλωση βράβευσης αγροτών 
οι οποίοι συμμετείχαν,  
στη Χάλκη, σε ειδική εκδήλωση 
που συνδιοργάνωσαν ο δήμος 
Κιλελέρ και ο Ελληνικός Σύνδεσμος 
Φυτοπροστασίας.  
Στους παραγωγούς και 
επαγγελματίες ψεκαστές που 
συμμετείχαν δόθηκαν βεβαιώσεις 
και σετ μέσων ατομικής προστασίας.
Τα πλαστικά δεματοποιήθηκαν  
και μεταφέρθηκαν σε ανακυκλωτή 
για περαιτέρω επεξεργασία.

Η ενασχόληση μας με την καλλιέργεια της  
βιομηχανικής τομάτας και την παραγωγή 
προϊόντων μεταποιημένης τομάτας ανάγεται 
στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
Καθ’ όλη αυτή την περίοδο η εταιρεία Νο-
μικός ΑΕ ήταν και συνεχίζει να είναι προσα-
νατολισμένη στις αρχές της ποιότητας που 
διέπουν την καλλιέργεια και την αειφόρο 
ανάπτυξη.
Η έννοια της ποιότητας όμως δεν είναι 
στατική, μεταβάλλεται συνεχώς και με την 
πάροδο του χρόνου εμπλουτίζεται με νέες 
παραμέτρους και όρους, όπως τα χαμηλά 
όρια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(ΦΠΠ) στο τελικό προϊόν, η επάρκεια γνώ-
σεων των καλλιεργητών στη χρήση φπ, στην 
ανακύκλωση των κενών συσκευασίας τους, 
καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να 
έχουν αυτά στο περιβάλλον, παράμετροι οι 
οποίες αντανακλούν τις ανάγκες της αγοράς 
αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία των 
καταναλωτών και της πολιτείας γενικότερα.
Στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε με τον Ελ-
ληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ), 
για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 
διαχείρισης κενών συσκευασιών, στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και του Δο-
μοκού, με εκπαιδεύσεις και ουσιαστική συμ-
μετοχή των συμβεβλημένων με την εταιρεία 
μας καλλιεργητών.
Η επιλογή αυτή του πιλοτικού κρίθηκε ανα-
γκαία εξαιτίας του άμεσου αντίκτυπου στην 
βιωσιμότητα των ειδών χλωρίδας και πανί-
δας, στη ρύπανση των υδάτων και κατά συ-
νέπεια στην ασφάλεια των πολιτών. 
Η ολική ποιότητα δεν αφορά μόνο τα τεχνο-
λογικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής 
τομάτας αλλά εμπεριέχει και φιλοπεριβαλ-
λοντικές πρακτικές που καταδεικνύουν τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται η καλλιέργεια και 
τον βαθμό ευαισθησίας του καλλιεργητού 
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
Πρακτικές και συνήθειες που αποτελούν πο-
λιτισμικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας.

Με Εκτίμηση

Αριστοτέλης Κυρίτσης
Επικεφαλής Γεωπόνος, ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ

H συμμετοχή της εταιρείας  
νομικός α.Ε. στο Πιλοτικό 
Πρόγραμμα του Ε.συ.Φ.

Βράβευση παραγωγών που συμμετείχαν 
στο πιλοτικό πρόγραμμα στο Κιλελέρ
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Προβλήματα στη Φακή

•  Ζιζανιοκτονία προφυτρωτική

•  Ζιζανιοκτονία μεταφυτρωτική

•  Καταπολέμηση βρούχου 

(εντομολογικά) 

•  Πρόληψη, καταπολέμηση 

ασθενειών (σκωριάσεις, 

ανθράκνωση, ασκοχύτωση κ.ά.) 

μυκητολογικά.

Προβλήματα στο ρεβίθι

•  Ζιζανιοκτονία προφυτρωτική

•  Καταπολέμηση πράσινου 

σκουληκιού, σποντόπτερας 

(εντομολογικά)

•  Πρόληψη ασκοχύτωσης με 

αποτελεσματικά μυκητοκτόνα

Προβλήματα στο Βίκο

• Ζιζανιοκτονία

στη σύγχρονη Ελληνική γεωργία μια εναλλακτική λύση και ειδικά  
για την περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας 
είναι τα ψυχανθή και επί τo πλείστον οι καλλιέργειες της φακής,  
του ρεβιθιού και του βίκου.

Μία σύγχρονη εναλλακτική λύση 
για την Ελληνική Γεωργία
 

Οι παραπάνω καλλιέργειες εκτείνονται πχ. στη Θεσσαλία σε λίγα στρέμμα-
τα συγκριτικά με άλλες και είναι τοπικού ενδιαφέροντος (οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις τους πανελλαδικά είναι 40.000 στρέμματα για τη φακή, 15.000 

στρ. για το ρεβίθι και 15.000 στρ. για το βίκο).  Ως εκ τούτου δεν αποτελούν προτε-
ραιότητα για την ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για αυτούς τους λόγους 
χαρακτηρίζονται ως «μικρής σημασίας». 
Παρ’ όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον και αποτελούν πρόκληση για 
το μέλλον σε ότι αφορά και την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά.
Υπάρχουν ωστόσο σημαντικά προβλήματα φυτοπροστασίας. Επειδή οι καλλιέργειες 
αυτές χαρακτηρίζονται ως «μικρής σημασίας» και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φυτο-
προστατευτικά προϊόντα λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να δο-
θούν άμεσα λύσεις φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφηκε  
στην Ελλάδα Υπουργική Απόφαση 
για τις χρήσεις μικρής σημασίας 
(Αριθ. 10088/115732, που 
δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 
2587/Β/14-10-2013), 
ωστόσο πιστεύουμε 
ότι θα πρέπει να διευ-
ρυνθεί και να επισπευ-
σθούν οι διαδικασίες.

ΟΣΠΡΙΑ

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/Fek2587b_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/Fek2587b_2013.pdf
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Παρουσιάσεις και δράσεις  
των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ.
Σε κάθε ενημερωτικό μας δελτίο θα σας παρουσιάζουμε  
τις κυριότερες δράσεις των επιτροπών μας. 

EΣΥΦ
στην 

πράξη

επιτροπή για τα Ύδατα
Φυτικές Ζώνες Ανάσχεσης (ΦΖΑ) - 
(Vegetative Buffer Strips- VBS)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Αρχών 
και του Ε.ΣΥ.Φ πραγματοποιήθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία της Διεύ-
θυνσης Φυτικής Παραγωγής συνάντηση με 
θέμα την εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης του 
κινδύνου από διάχυτες πηγές ρύπανσης και 
ιδιαίτερα λόγω απορροής με τη χρήση φυτι-
κών ζωνών ανάσχεσης. Πρόκειται για ζώνες 
βλάστησης στις άκρες των καλλιεργημένων 
αγρών, οι οποίες προστατεύουν τα παρακεί-
μενα επιφανειακά νερά από το φαινόμενο 
του Run-off (απορροής) των χρησιμοποιού-
μενων φ.π.
Σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες Αρχές εγκρί-
σεων φ.π. το μέτρο αυτό άμβλυνσης του 
κινδύνου στην Ελλάδα, σε αντίθεση με όλα 
τα υπόλοιπα Κράτη–Μέλη της Νότιας Ζώνης 
στην Ε.Ε. δεν αποτελεί εφαρμόσιμη πρακτική 
για τα ελληνικά δεδομένα. 
Ο Ε.ΣΥ.Φ παρουσίασε κατά την παραπάνω 
συνάντηση στοιχεία από χαρτογραφημένες 
περιοχές π.χ. Περιοχή Αξιού - Κεντρική Μα-
κεδονία, 2 περιφέρειες: Κιλκίς & Θεσσαλο-
νίκη καθώς και από το Ν. Ημαθίας, την πε-
ριοχή της Αλεξάνδρειας, βάσει των οποίων 
φαίνεται καθαρά η αμιγής ύπαρξη ΦΖΑ σε 
παραποτάμιες περιοχές καθώς και ανάμεσα 
σε αρδευτικά κανάλια. H παρουσίαση ήταν 
αποτέλεσμα έρευνας στη διαδικτυακή γεω-

πύλη http://gaec.topographiki.gr καθώς και 
σε άλλες γεωπύλες όπως Google Earth και 
το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Οι παραπά-
νω περιοχές επιλέχθηκαν ως το χειρότερο 
σενάριο λόγω της ύπαρξης εκτεταμένων 
καλλιεργειών και επομένως υψηλής περιβαλ-
λοντικής έκθεσης σε φ.π., καθώς και λόγω 
της εγγύτητας τους σε υδάτινους όγκους 
π.χ. καλλιέργειες κατά μήκος των ποταμών 
Λουδία και Αξιού.
Με τις ΦΖΑ ο Έλληνας παραγωγός αποκτά 
την ευκαιρία να διεκδικήσει επιπλέον επιδο-
τήσεις μέσω της νέας ΚΑΠ και όπως αυτή 
θα ισχύσει από το 2015, καθώς και τα «ερ-
γαλεία» που χρειάζεται η Ελληνική γεωργία 
ώστε να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική.
Η πρόταση του Ε.ΣΥ.Φ είναι να συμπεριλη-
φθούν οι ΦΖΑ με μέγιστο πλάτος μέχρι 20 
μέτρα, στις Εθνικές απαιτήσεις της χώρας 
μας για την έγκριση των φ.π., σαν ένα μέτρο 
διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου, 
σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδο-
μένα αλλά και τις δυνατότητες που προκύ-
πτουν από τα στοιχεία της χαρτογράφησης. 
Για την επαλήθευση των ανωτέρω ο Ε.ΣΥ.Φ 
υποστηρίζει την εγκατάσταση πιλοτικού 
αγρού σε συνεργασία με επίσημους φορείς 
μέσω ενός 2ετούς ερευνητικού προγράμ-
ματος, σχετικού με τη χρήση και την αποτε-
λεσματικότητα του μέτρου αυτού τόσο στην 
προστασία των επιφανειακών νερών, όσο και  
στην προστασία των εδαφών από τη διάβρω-
ση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

επιτροπή όλοκληρωμένης 
Διαχείρισης Καλλιεργειών, 
Περιβάλλοντος και 
Τροφίμων
Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/
ΕΚ (άρθρο 14, παρ.4): «Τα κράτη μέλη 
περιγράφουν στο εθνικό πρόγραμμα 
δράσης τους, τον τρόπο με τον οποίο 
θα μεριμνήσουν ώστε οι γενικές αρχές 
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, 
όπως καθορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ, να εφαρμοστούν από όλους τους 
επαγγελματίες χρήστες γεωργικών 
φαρμάκων το αργότερο μέχρι  
την 1η Ιανουαρίου 2014».

Η παραπάνω οδηγία ως γνωστόν ενσωμα-
τώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το νόμο 
4036/2012. Η υποχρέωση που απορρέει σε 
σχέση με την Οδηγία είναι ο καθορισμός των 
γενικών αρχών ολοκληρωμένης φυτοπρο-
στασίας (IPM). Η ανάπτυξη οδηγιών Ολοκλη-
ρωμένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια 
είναι προαιρετική. Στο πλαίσιο αυτό ωστόσο 
κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, προχωρούν 
στη σύνταξη εθελοντικών οδηγιών και κά-
ποιες χώρες, όπως η Κύπρος, περιορίζονται 
σε πρώτη φάση στον καθορισμό των γενικών 
αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
Η Ελλάδα ανάρτησε, πριν ένα χρόνο περίπου 
τις οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασί-
ας για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις 
παρακάτω καλλιέργειες:
Αγγούρι θερμοκηπίου, Ακτινιδιά, Αμπέλι, Αμυγ-
δαλιά, Αραβόσιτος, Αχλαδιά, Βαμβάκι, Βερι-
κοκιά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Καπνό, Κερασιά, 
Κουνουπίδι - Μπρόκολο, Κριθάρι, Κυδωνιά, 
Μαρούλι, Λάχανο, Μελιτζάνα θερμοκηπίου, 
Μηλιά, Μπανάνα θερμοκηπίου, Νεκταρινιά, 
Πατάτα, Πεπόνι θερμοκηπίου, Πιπεριά θερ-
μοκηπίου, Ρεβίθι, Ροδακινιά, Ρύζι, Σιτάρι, 
Συκιά, Τομάτα θερμοκηπίου, Φακή, Φιστικιά, 
Φράουλα
Ο ΕΣΥΦ απέστειλε τα σχόλιά του. Γενική δι-
απίστωση για όλες τις καλλιέργειες είναι ότι 
χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
υποχρεωτικά μέτρα που παρουσιάζονται στις 
οδηγίες στη στήλη 1, έτσι ώστε να είναι πιο 

http://gaec.topographiki.gr
https://www.google.com/intl/el/earth/
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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Bρείτε εδώ τις πλήρεις 
συνθέσεις των επιτροπών  
του Ε.ΣΥ.Φ. 

σαφείς και πρακτικά εφαρμόσιμες. 
Σε ότι αφορά τη στήλη 2 (εθελοντικά μέτρα), 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν δυνατότητες 
χρηματοδότησης από τον πυλώνα ΙΙ της νέας 
ΚΑΠ στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί επεξη-
γηματικό εγχειρίδιο των Οδηγιών αυτών, 
προκειμένου να διασαφηνιστεί στους παρα-
γωγούς και στις ομάδες παραγωγών το υπο-
χρεωτικό ή όχι της στήλης Ι και ΙΙ.

Τεχνική επιτροπή
Το πρώτο τρίμηνο του 2014, τα μέλη 
της Τ.ΕΠ. ασχολήθηκαν μεταξύ 
άλλων με τις ακόλουθες νομοθετικές 
πράξεις που είχαν να κάνουν: α) με την 
εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 
10088/115732/26-9-13,για τη διαδικασία 
εγκρίσεων φ.π. σε χρήσεις μικρής 
σημασίας, και β) με το Σχέδιο Υπ. 
Απόφασης για την ερασιτεχνική χρήση 
που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση από 
τη Συντονιστική Αρχή.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής 
των πωλήσεων φ.π. από την αρχή της χρο-
νιάς, ανέδειξε το κενό που υπάρχει σήμερα 
τόσο στις διαθέσιμες εγκρίσεις σε αυτές τις 
δύο κατηγορίες, όσο και την ανάγκη προώ-
θησης άμεσων διαδικασιών έγκρισης για να 
δοθούν λύσεις.

Χρήσεις ήσσονος σημασίας
Πλήθος διευκρινιστικών ερωτήσεων για την 
εφαρμογή της σχετικής Απόφασης κατα-
φθάνουν από τα μέλη μας, που έχουν να 
κάνουν με το ύψος των παραβόλων, τον χα-
ρακτηρισμό των καλλιεργειών και των χρή-
σεων σε μεγάλες ή μικρές, τα απαιτούμενα 
στοιχεία αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει 
να ακολουθηθούν.
Η Υπηρεσία, σε συνέχεια όλων αυτών των 
ερωτήσεων, προχώρησε σε ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου, εγγράφου με 
απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, καθώς 
και στη δημοσίευση εγκυκλίου που καθορίζει 
«νέα διαδικασία» άμεσης προσθήκης νέων 
χρήσεων στον ισχύοντα σήμερα Εθνικό κα-
τάλογο χρήσεων ήσσονος σημασίας.

Ερασιτεχνική χρήση
Το κείμενο για την Απόφαση σχετικά με την 
ερασιτεχνική χρήση που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου για δημόσια δι-
αβούλευση, αφορά μία διαδικασία χρονο-
βόρα, υψηλού κόστους (παράβολο) που θα 
μπορούσε να καλύψει ενδεχομένως πολύ 
μικρό αριθμό σκευασμάτων αφού οι περιο-
ρισμοί είναι πολύ αυστηροί σε σχέση με το 
παρελθόν (Απόφαση 1988).
Τις επιφυλάξεις αυτές, όπως και πρόταση 
για επίσπευση της διαδικασίας, κατέθεσε ο 
Ε.ΣΥ.Φ με επιστολή του στις 26-3-2014.
Η νέα Απόφαση για την Ερασιτεχνική χρήση, 
αναμένεται να δημοσιευτεί.

επιτροπή Βιομηχανίας, 
αποθήκευσης και  
Διακίνησης φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων

Η επιτροπή συνεχίζει την παρακολού-
θηση του πιλοτικού προγράμματος 
διαχείρισης πλαστικών φιαλών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και την επέκτασή 
του για το 2014. 
Παράλληλα στις αρχές του έτους, μέλη της 
επισκέφθηκαν εργοστάσιο ανακύκλωσης 
πλαστικών στη Θεσσαλονίκη όπου 
και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
επεξεργασία των καθαρών συλλεχθέντων 
πλαστικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
από την πιλοτική περιοχή του Κιλελέρ. 
Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε 
μονάδα τελικής επεξεργασίας προκειμένου 
να εξεταστεί η δυνατότητα τελικής χρήσης 
του επεξεργασμένου πλαστικού σε 
αποχετευτικούς αγωγούς.

επιτροπή για την 
ασφαλή χρήση 
Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων
H επιτροπή ολοκλήρωσε 
ερωτηματολόγιο για την ασφαλή χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το 
οποίο θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα 
μας www.safeuse.gr υπό τη μορφή 
ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning).

www.safeuse.gr
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Η Βιομηχανία φυτοπροστασίας θεωρεί αναγκαία την 
ύπαρξη νέας κατεύθυνσης για το μέλλον της Ε.Ε. Το 
πολιτικό τοπίο της Ευρώπης αλλάζει δραματικά, με την 
ανάληψη καθηκόντων των νέων ευρωβουλευτών και 
του νέου Πρόεδρου της Επιτροπής, οι οποίοι θα έρθουν 
αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις, όπως: η απώλεια 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην 
Ε.Ε. και η συνεχιζόμενη ανάγκη σε τρόφιμα για έναν 
αυξανόμενο πληθυσμό με φυσικούς πόρους που όλο 
και λιγοστεύουν.

Η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να εξα-
σφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο ανα-
φορικά με την προώθηση της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης παραγωγικότητας. 
Η βιομηχανία φυτοπροστασίας έχει ένα νέο όραμα, να ξεκινήσει μια 
ανοικτή και ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορούμε να πραγματο-
ποιήσουμε τα παραπάνω.
Το όραμά μας για μια βιώσιμη και παραγωγική Ευρώπη του μέλλο-
ντος, περιλαμβάνει πέντε βασικές προτάσεις:

› Δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας με βάση την επιστήμη, 
που να ισορροπεί τους κινδύνους και τα οφέλη στη χάραξη πολιτικής 
και να βελτιώνει το συντονισμό μεταξύ της αξιολόγησης και διαχείρι-
σης των κινδύνων.

› Ενσωμάτωση εφαρμόσιμων και πρακτικότερων κανονιστικών 
διατάξεων, με έλεγχο καταλληλότητας του κλάδου μας και βελτίωση 
στη χάραξη πολιτικής υιοθετώντας την αξιολόγηση των επιπτώσεων .

› Συνέπεια μεταξύ της πολιτικής της Ε.Ε. και των διεθνών συμ-
φωνιών, που επιτρέπει το δίκαιο εμπόριο και την εξασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και βιομηχανίας.

› Ενθάρρυνση της καινοτομίας, με την υιοθέτηση μιας Αρχής Και-
νοτομίας στην λήψη αποφάσεων της Ε.Ε. και την ενίσχυση της προ-
στασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΤA NEA TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ένα όραμα για την Ευρώπη 
Πέντε βήματα για την προώθηση της καινοτομίας,  
της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης παραγωγικότητας

› Ενίσχυση της παραγωγικότητας της γεωργίας και της ανταγωνι-
στικότητας με βιώσιμο τρόπο. 

“Η βιομηχανία μας έχει δεσμευτεί να συμβάλει σε μια ισχυρότερη Ευ-
ρώπη, στηρίζοντας την αειφόρο, και αποδοτική χρήση των πόρων και 
την ανταγωνιστική και παραγωγική γεωργία” δήλωσε ο Jean-Charles 
Bocquet, Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπρο-
στασίας. “Οι λύσεις που παρέχουμε στους αγρότες φέρνουν σημα-
ντικά οφέλη για την κοινωνία: υγιεινά, υψηλής ποιότητας και οικονο-
μικά προσιτά τρόφιμα, οικονομική σταθερότητα, αποδοτικότητα των 
πόρων και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Για να διατηρήσουμε την 
παράδοση χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να ευνοεί παρά 
να αποθαρρύνει την καινοτομία.”
Το παρόν όραμα συνυπογράφτηκε από έντεκα Ευρωπαϊκούς Συνδέ-
σμους - Ενώσεις, μεταξύ των οποίων COPA-COGECA, EuropaBio, 
FoodDrinkEurope κ.ά. που εκπροσωπούν τα γεωργικά εφόδια και 
την αλυσίδα γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών και κατατέ-
θηκε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για θέματα Γεωργίας και Αλιεί-
ας (AGRI) που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 5 Μαΐου.

Πατήστε εδώ  
για περισσότερες 
πληροφορίες



www.esyf.gr | 8

FLASH NEWS

τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ του 
Ε.συ.Φ. για τη διαχείριση κενών πλαστικών 
φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ο Ε.ΣΥ.Φ. ετοίμασε ένα νέο τηλεοπτικό σποτ για το πιλοτικό πρόγραμμα 
που υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το 2014. Με σύντομο 
και παραστατικό τρόπο, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της σωστής 
διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
Το σποτ προβάλλεται στην τηλεόραση ως κοινωνικό μήνυμα κατόπιν 
έγκρισης από το ΕΣΡ. Παράλληλα στο ραδιόφωνο μεταδίδεται - επίσης 
κατόπιν έγκρισης του ΕΣΡ - ως κοινωνικό μήνυμα και το ηχητικό σποτ για το 
πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΣΥΦ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

συνέδριο για την ασφαλή και ορθολογική 
Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Βελιγράδι, 10-11 ιουνίου 2014. Εκπρόσωποι της Βιομηχανίας, των Εθνικών 
Αρχών, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων από 16 χώρες της 
Ευρώπης συναντήθηκαν στο ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Προστατέψτε πολύ 
περισσότερα από τα φυτά». Στόχος της Πρωτοβουλίας για την Ασφαλή 
Χρήση (περισσότερα εδώ) είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η προώθηση 
των βέλτιστων γεωργικών πρακτικών για την υγιεινή και ασφάλεια των 
επαγγελματιών χρηστών και των εμπλεκομένων με τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Ε.ΣΥ.Φ. και το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με εισήγηση με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων στη φυτοπροστασία.

AGENDA

ιόΥΛιόΣ 2014 
Π.ε. ΛαριΣαΣ

διαχείριση 
κενών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Η πρώτη συλλογή του 2014
πραγματοποιήθηκε στους 
συνεργαζόμενους Δήμους.

όΚΤΩΒριόΣ 2014
Βαρνα, ΒόΥΛΓαρια

καταπολέμηση 
της διακίνησης 
παράνομων και πλαστών 
φυτοφαρμάκων

Επόμενη συνάντηση των 
Εθνικών Αρχών και Συνδέσμων 
Φυτοπροστασίας Ελλάδας, 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας για την 
καταπολέμηση του φαινομένου 
διακίνησης παράνομων και 
πλαστών φυτοφαρμάκων.

  
Ακούστε το ηχητικό 
σποτ του Ε.ΣΥ.Φ.

: www.safeuse.gr
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Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται  
καλό καλοκαίρι
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