
Editorial 
Μήνυμα από το Δ.Σ. του  Ε.ΣΥ.Φ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας σας καλωσορίζει 
στο πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) μας. 
Aποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας,  
διότι πιστεύουμε ότι έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα 
και κοινούς στόχους για την ελληνική γεωργία.  
Ανά τέσσερις μήνες και εφόσον το επιθυμείτε, 
θα σας αποστέλλουμε τα τελευταία νέα μας, που 
θα περιλαμβάνουν το έργο του Ε.ΣΥ.Φ. και των 
επιτροπών του, μαζί με επίκαιρα θέματα  
της ελληνικής γεωργίας και φυτοπροστασίας. 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
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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».
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Προκλήσεις και δεσμεύσεις 
της Νέας ΚΑΠ  
για την ελληνική γεωργία
Πληθώρα εκπροσώπων του κλάδου των εισροών στον πρωτογενή τομέα 
συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού  
η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (Ε.Ε.Π.Ε.Σ.),  
ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας ( Ε.ΣΥ.Φ.) και  
ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (Σ.Π.Ε.Λ.)
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Ο ι εθνικές αποφάσεις για τον τρό-
πο εφαρμογής της καινούργιας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 

πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνα-
τόν, με ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο και 
με κριτήρια που δεν θα άπτονται τοπικών, 
προσωπικών και συντεχνιακών αιτημάτων.
Εάν πραγματικά θέλουμε ως χώρα να αξιο-
ποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει 
η νέα ΚΑΠ, τότε στις εθνικές αποφάσεις, οι 
οποίες αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για 
την εφαρμογή της, θα πρέπει να πρυτανεύ-
σουν αναπτυξιακά κριτήρια και όχι ισοπεδω-
τικές λογικές στην κατανομή των κοινοτικών 
ενισχύσεων, με αποδοτικό τρόπο και στόχευ-
ση σε προϊόντα που έχουν συγκριτικά – πα-
ραγωγικά, εμπορικά, εξαγωγικά – πλεονε-
κτήματα.
Τα παραπάνω τονίστηκαν στη διάρκεια ημε-
ρίδας για τη νέα ΚΑΠ και τις επιδράσεις της 
στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, που 
διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Ελλήνων 
Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ), 
ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας 
(Ε.ΣΥ.Φ.) και ο Σύνδεσμος Παραγωγών και 
Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), στην οποία 
συμμετείχε πληθώρα εκπροσώπων του κλά-
δου των εισροών στον πρωτογενή τομέα. 
Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων στην 
ημερίδα ήταν πως, στόχος της εφαρμογής 
της καινούργιας ΚΑΠ θα πρέπει να είναι η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιω-
σιμότητας και της αποτελεσματικότητας της 
ελληνικής αγροτικής οικονομίας, μέσω της 
αξιοποίησης όλων των αναπτυξιακών εργα-
λείων που η νέα ΚΑΠ προσφέρει. Δεν πρέπει 
να χαθεί, στο βωμό μικροσκοπιμοτήτων, μια 
ακόμη ευκαιρία, επισημάνθηκε από πολλούς 
ομιλητές. 

›  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της αποτελεσματικότητας  
της ελληνικής αγροτικής 
οικονομίας

›  Ανάγκη χάραξης μιας  
εθνικής στρατηγικής για  
την ελληνική γεωργία

›  Αναπτυξιακά κριτήρια

›  Στόχευση σε προϊόντα που έχουν 
παραγωγικά, εμπορικά,  
εξαγωγικά πλεονεκτήματα

Στην ημερίδα των τριών Συνδέσμων και Ενώ-
σεων απηύθυνε χαιρετισμό, αντί του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
που είχε προσκληθεί, ο γενικός γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Δημήτρης Μελάς, γνωστοποι-
ώντας πως εντός εικοσαήμερου θα δοθούν 
προς δημόσια διαβούλευση οι αναλυτικές 
θέσεις του υπουργείου για τον τρόπο εφαρ-
μογής της καινούργιας ΚΑΠ, με στόχευση 
την αξιοποίησή της με αναπτυξιακό χαρακτή-
ρα.
Ο κ. Μελάς απέκλεισε εμμέσως πλην σαφώς 
το ενδεχόμενο να υπάρξει μόνο μια περιφέ-
ρεια σε ολόκληρη τη χώρα για την κατανο-
μή των κοινοτικών ενισχύσεων, οι οποίες 
όπως είπε θα ανακατανεμηθούν υπεύθυνα 
και σοβαρά. Επιβεβαίωσε την πρόθεση του 
υπουργείου για περαιτέρω ενίσχυση της καλ-
λιέργειας ψυχανθών και υπογράμμισε την 
ανάγκη συνεργιών για την ορθή αξιοποίηση 
των κονδυλίων τόσο του Ι, όσο και του ΙΙ Πυ-
λώνα της ΚΑΠ.
Τις βασικές κατευθύνσεις της νέας ευρω-
παϊκής αγροτικής πολιτικής, αλλά και τις 
προκλήσεις που αυτή θέτει στη χώρα μας, 

ανέλυσε διεξοδικά ο διευθυντής της Γενικής 
Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσος 
Χανιώτης, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξει 
σημαντικό κέρδος στους τομείς όπου υπάρ-
χει υψηλή παραγωγικότητα και σύνδεση των 
προϊόντων με την αγορά, ενώ εξέφρασε την 
άποψη πως αποτελεί ωφέλεια για τη χώρα 
μας η ένταξη των βοσκότοπων στο σύστη-
μα των επιδοτήσεων. Συγχρόνως όμως η 
εφαρμογή της αποτελεί και τη μεγαλύτερη 
πρόκληση.
Στους βασικούς ομιλητές που ανέλυσαν 
τις απόψεις-θέσεις των αγροτών-παραγω-
γών, γεωπόνων, διακινητών και εμπόρων 
γεωργικών εφοδίων ήταν ο πρόεδρος του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 
(ΓΕΩΤΕΕ), Σπύρος Μάμαλης, ο προϊστά-
μενος του γραφείου Βρυξελλών της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, Γιάννης Κολυβάς και ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ), Μάκης 
Ιακωβάκης.
Όλοι επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ύπαρξης 
μιας εθνικής στρατηγικής για την ελληνική 
γεωργία, επισήμαναν πως η νέα ΚΑΠ είναι 
μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία που δεν πρέπει 
να πάει χαμένη, φθάνει να κινείται σε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης της ελ-
ληνικής γεωργίας. Ζήτησαν η κατανομή των 
ενισχύσεων να αμβλύνει τις ανισότητες του 
παρελθόντος, να αξιοποιηθούν ουσιαστικά 
τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ, να συγκρο-
τηθούν και να λειτουργήσουν δομές για συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες προς τον αγροτικό 
κόσμο, ενώ παράλληλα εξέφρασαν προβλη-
ματισμό για τυχόν μεγάλες συγκεντρώσεις 
αγροτικών γαιών από μη αγροτικές εταιρίες 
και funds.
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Διαχείριση  
κενών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων 
με επιτυχία ολοκληρώθηκε  
η 1η συλλογή κενών πλαστικών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο 
που εφαρμόζεται πιλοτικά στο μεγαλύτερο 
αγροτικό δήμο της Ελλάδας, στο Κιλελέρ.

Πιλοτικο ΠρογραΜΜα Στο κιλΕλΕρ

O   
Ε.ΣΥ.Φ. σε συνεργασία με το 
Δήμο Κιλελέρ, την Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
και το Σύλλογο Επαγγελματιών 

Γεωπόνων Ν. Λαρίσης, εφαρμόζουν από τον 
Απρίλιο του 2013 στο Δήμο Κιλελέρ το πιλο-
τικό πρόγραμμα και φιλοδοξούν να αποτελέ-
σει προπομπό για παρόμοια προγράμματα 
και σε άλλους Δήμους με έντονη γεωργική 
δραστηριότητα και να γίνει η βάση για επερ-
χόμενο πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής 
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
Οδηγίας (Ε.Κ.128/2009).
Ο Δήμος Κιλελέρ και οι αγρότες του συνέλε-
ξαν 335 κιλά πλαστικών κενών συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων και τις έστειλαν για ανακύ-
κλωση. Τα οφέλη του πιλοτικού αυτού προ-
γράμματος που υλοποιήθηκε εθελοντικά για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι πολλαπλά. 
Μια αληθινή μικρή επανάσταση, τόσο για το 
περιβάλλον, μια και «η ανεξέλεγκτη απόθεση 
των εν λόγω συσκευασιών, συνεπάγεται τη 
ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα», όσο και 
για τους ίδιους τους αγρότες.
Έχοντας στο μυαλό τους ότι σε βάθος δύο 
ετών, η τωρινή εθελοντική τους πρωτοβου-
λία μάλλον θα εμφανιστεί ως «μνημονιακή 
υποχρέωση» και νόμος στη Θεσσαλία πήραν 
την κατάσταση στα χέρια τους. «Σε 2 χρόνια 
θα είναι υποχρεωτική από τους αγρότες η 
διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτο-
φαρμάκων», μας εξηγεί ο γεωπόνος και 

δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κιλελέρ, 
Κλεομένης Μπουγανοσόπουλος σημειώνο-
ντας ότι «στους κώδικες ορθής γεωργικής 
πρακτικής της Νέας Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής (ΚΑΠ) προβλέπεται ως απαραίτητη 
προϋπόθεση.
Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα εθελοντικά 
από τώρα, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτή-
σουμε εμπειρία 2 ετών και να βοηθήσουμε 
τους αγρότες να μην αντιμετωπίσουν πολλές 
δυσκολίες όταν οι προθεσμίες θα γίνουν πιε-
στικές – αλλά και να αποφύγουν τις προβλε-
πόμενες κυρώσεις (περικοπές των επιδοτή-
σεων)».
Στην πραγματικότητα, μόνο κερδισμένοι μπο-
ρούν να βγουν οι ίδιοι οι αγρότες από αυτή 
την ενέργεια, η οποία δεν ενέχει οικονομικό 
κόστος για τους ίδιους και επιπλέον προσθέ-
τει αξία στο παραγόμενο προϊόν, το οποίο 
όταν προέρχεται από μια τέτοια διαδικασία 
αποκτά ειδική σήμανση και πιστοποίηση που 
του χαρίζει αυτόματα πιο θετική αντιμετώπι-
ση στην Ευρώπη.
Η συγκομιδή των χρησιμοποιημένων συ-
σκευασιών έγινε στα 14 μεγαλύτερα από 
τα 52 χωριά του Δήμου Κιλελέρ, το τριήμε-
ρο 27, 28 και 29 του Αυγούστου και στις 30 
Οκτωβρίου. Από τα σημεία συγκέντρωσης 
διήλθε απορριμματοφόρο όχημα της Ελλη-
νικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. 
Στη συνέχεια, ακολούθησε μακροσκοπικός 
έλεγχος από μέλη του Γεωπονικού Συλλό-
γου Λάρισας, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η καθαρότητα των απορριμμάτων ώστε να 
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πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας 
για ανακύκλωση. Όπως παρατηρήθηκε, τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν τα χωριά που 
διαθέτουν γεωπόνο με κατάστημα γεωργι-
κών εφοδίων, στα οποία οι αγρότες είναι πιο 
ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους και 
λαμβάνουν γενικότερα την απαιτούμενη κα-
θοδήγηση.
Το πρόγραμμα προκάλεσε το ενδιαφέρον 
και άλλων όμορων δήμων, μας λέει ο κύρι-
ος Μπουγανοσόπουλος και ίσως αυτό να 
είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του. «Έχουν 
ήδη απευθυνθεί στον δήμαρχο του Κιλελέρ 
κι άλλοι δήμαρχοι προκειμένου να λάβουν 
πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία. 
Μην ξεχνάμε την περιοχή της Αγιάς, που 
κατέχει το 40% της παραγωγής μήλου στην 
Ελλάδα, τον Δήμο Τυρνάβου με σημαντική 
παραγωγή σε αχλάδια, βερίκοκα και ροδά-
κινα, που αναζητούν λύσεις στο πρόβλημα 
της υπερσυγκέντρωσης κενών συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων και ήδη έχουν εκφράσει την 
επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα της ανακύκλωσης. Πάντως, πρέπει 
να αναφερθεί ότι η διαχείριση των κενών 
συσκευασιών ακόμα και σε χώρες όπως η 
Γερμανία επιτυγχάνεται σε ποσοστό 40-50%. 
Έχει πολλές δυσκολίες ως πρόγραμμα και 
απαιτούνται η υπομονή και η συμμετοχή των 
αγροτών».
Στο Κιλελέρ έχουν θέσει στόχο τη συγκέ-

ντρωση και αποκομιδή των συσκευασιών 
τουλάχιστον 3 με 4 φορές ετησίως, στο τέ-
λος των μεγάλων καλλιεργητικών περιόδων 
και εκφράζουν την αισιοδοξία τους για 
την ανταπόκριση των αγροτών, που ήδη 
μετά το πέρας της πρώτης συγκομιδής 
δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν στη 
συνέχεια. Άλλωστε, όπως και ο δή-
μαρχος της περιοχής Ρίζος Κομήτσας 
υπογραμμίζει, το πιο σημαντικό όλων 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος, 
διότι όλοι πρέπει να σκεφτούν και τις 
επόμενες γενιές.

Οι φορείς υλοποίησης
Για την υλοποίηση του προγράμματος συνερ-
γάστηκαν με τη δημοτική αρχή ο Ελληνικός 
Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, η Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, το Γε-
ωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Γεωπονι-
κός Σύλλογος Λάρισας και φυσικά οι αγρό-
τες της περιοχής. Τα 14 προκαθορισμένα 
σημεία αποκομιδής ήταν στα χωριά: Μεγάλο 
Μοναστήρι, Καλαμάκι, Αρμένιο, Κιλελέρ, 
Μέλισσα, Μελία, Χάλκη, Πλατύκαμπος, 
Ομορφοχώρι, Νίκαια, Ζάππειο, Μύρα, Βού-
ναινα, Άγιοι Ανάργυροι. Ο   Ε.ΣΥ.Φ. επεξερ-
γάζεται τα αποτελέσματα του προγράμματος 
και αναλυτικά στοιχεία θα παρουσιάσει στο 
άμεσο μέλλον.

Τα χωριά που είχαν γεωπόνο και που οι αγρότες  

ήταν ενημερωμένοι συμμετείχαν μαζικότερα  

στη συγκομιδή των κενών συσκευασιών

Το μέτρο θα είναι 
υποχρεωτικό  
από το 2015 
Εν όψει της υποχρεωτικής 
εφαρμογής του μέτρου 
της διαχείρισης των 
κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
από το 2015 και μετά, υπάρχουν 
σκέψεις για την επέκταση  
του πιλοτικού προγράμματος, 
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί 
σε ένα υψηλό ποσοστό της 
Ελληνικής πραγματικότητας.  
Το σύστημα διαχείρισης  
θα πρέπει:

•  να είναι απλό και εύκολα 
εφαρμόσιμο

•  να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
πολλούς φορείς και

•  να βάλει τα θεμέλια  
για μια συνεργασία  
με ξεκάθαρους  
ρόλους και  
υποχρεώσεις  
για κάθε  
εμπλεκόμενο. 

To  πρόγραμμα  θα συνεχιστεί  το 2014

  Παρακολουθήστε τo ρεπορτάζ του τηλεοπτικού  
καναλιού ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το κείμενο αποτελεί μέρος άρθρου  
της Φεβρωνίας Παντελή που δημοσιεύτηκε  
στην «Εφημερίδα των Συντακτών»

http://www.youtube.com/watch?v=lB7ExEAXwLE
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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. 

επιτροπή για τα Ύδατα
Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 
2009 με σκοπό την παρακολούθηση 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 
(2000/60/ΕΕ) και την εναρμόνισή της 
στην Ελληνική Νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο δε του πυλώνα για τα Ύδατα του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, 
παρακολουθεί και εξετάζει  τρόπους 
υλοποίησης των πρωτοβουλιών της 
Βιομηχανίας που αναπτύσσονται σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο, για την προστασία 
και διατήρηση των υδάτων της Ευρώπης 
(TOPPS-LIFE, BRIDGE, AIM και 
PROWADIS).
Η Επιτροπή του  Ε.ΣΥ.Φ. για τα Ύδατα 
επιμελήθηκε τη δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων με σκοπό να καταγραφεί 
η τυχόν χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε περιοχές NATURA και 
οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και, πιο συγκεκριμένα, στην ποιότητα 
των υδάτων. Επεξεργάστηκε στοιχεία 
παρακολούθησης ποιότητας (monitoring) 
επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας που 
παρείχε το Υ.Π.Ε.Κ.Α για την περίοδο 
2006 - 2009. Ο τελικός στόχος ήταν να 
καταγραφούν όχι μόνο οι καλλιεργήσιμες 

περιοχές  που γειτνιάζουν με περιοχές 
NATURA (γεωγραφικές περιοχές 
με σπουδαία Ευρωπαϊκή οικολογική 
ταυτότητα) αλλά και οι περιπτώσεις που 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανιχνεύονται 
σε επιφανειακά Ύδατα και υπερβαίνουν 
τα επιτρεπτά όρια. Από την επεξεργασία 
των στοιχείων αυτών για τα έτη 2007 
έως 2009, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 
σοβαρές υπερβάσεις σε ρύπους από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Δεδομένου 
ότι σχεδόν όλοι οι ποταμοί, παραπόταμοι, 
λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών 
αποτελούν περιοχές χαρακτηρισμένες 
ως NATURA και προστατευόμενες, 
θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα αυτά είναι 
αντιπροσωπευτικά της γενικής κατάστασης 
των υδάτων στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν επίσης 
στην συνεδρίαση της υποεπιτροπής 
Υδάτων της Βουλής, με εισηγήτρια την Δρ 
Μαχαίρα, Διευθύντρια του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και την 
Δρ. Σαββοπούλου, στις 30 Ιανουαρίου 
2013, με θέμα «Οι επιπτώσεις της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στον υδροφόρο ορίζοντα». 
όπως αυτά προέκυψαν από το Πρόγραμμα 
LIFE EcoPest.

Τεχνική επιτροπή
Η Τεχνική Επιτροπή του  Ε.ΣΥ.Φ. 
καλύπτει τα θέματα που αφορούν τις 
εγκρίσεις κυκλοφορίας γεωργικών 
φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και βιοκτόνων). Στις μηνιαίες 
συνεδριάσεις της 3 είναι οι κύριοι τομείς 
θεμάτων με τους οποίους ασχολείται: 
α) Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις σε 
νομοθετικό επίπεδο τόσο στην Ε.Ε. αλλά 
και στην Ελλάδα και ενημερώνει σχετικά τα 
μέλη του  Ε.ΣΥ.Φ., μέσα από τα Πρακτικά, 
την αλληλογραφία και τις ανοιχτές 
Συνεδριάσεις. 
β) Αναλύει και επεξεργάζεται σχέδια 
νομοθετικού περιεχομένου ενώ 
διαμορφώνει προτάσεις οι οποίες μετά από 
έγκριση του ΔΣ του  Ε.ΣΥ.Φ., προωθούνται 
στο ΥΠ.Α.Α.Τ. σαν επίσημες θέσεις του 
Συνδέσμου. 
γ) Παρακολουθεί στενά το ετήσιο 
πρόγραμμα εγκρίσεων κυκλοφορίας και 
σε συνεργασία με την Συντονιστική και 
Αρμόδια Αρχή εγκρίσεων κυκλοφορίας, 
προωθεί λύσεις για την εύρυθμη και έγκαιρη 
διεκπεραίωσή τους.

Το 2012 και το 2013 η Τεχνική Επιτροπή 
ασχολήθηκε κυρίως με το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τον νέο 
Κανονισμό 1107/2009 και τον Νόμο 
4036/2012. Πλήθος εφαρμοστικών 
Υπουργικών Αποφάσεων και 
επεξηγηματικών εγκυκλίων ολοκληρώθηκαν 
μέχρι σήμερα, αφού όλη η προηγούμενη 
νομοθεσία για τα φ.π. καταργήθηκε και 
επαναπροσδιορίσθηκαν όλες οι διαδικασίες 
και οι απαιτήσεις σύμφωνα με τον 
Κανονισμό. 
Αναθεώρηση εντύπων για την υποβολή 
φακέλων, ο καθορισμός των παραβόλων, 
η παράλληλη εισαγωγή, η προστασία 
δεδομένων, η διαμόρφωση των εθνικών 
απαιτήσεων για την αξιολόγηση και έγκριση 
φ.π., η αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων 
κυκλοφορίας, οι διαδικασίες για την έγκριση 
χρήσεων μικρής σημασίας, ήταν κάποια από 
τα θέματα που απασχόλησαν την Τεχνική 
Επιτροπή.

EΣΥΦ
στην 

πράξη

http://www.topps-life.org/
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επιτροπή  
Safe Use Initiative
Η Επιτροπή του  Ε.ΣΥ.Φ. που ασχολείται 
με το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία 
Για Την Ασφαλή Χρήση» (Safe Use 
Initiative) αποτελεί την ελληνική 
ομάδα παρακολούθησης της 
εξέλιξης του προγράμματος και είναι 
υπεύθυνη για την υλοποίηση του. Το 
πρόγραμμα αναπτύχθηκε στην Κρήτη 
με τη συνεργασία του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του (τότε) 
ΟΓΕΕΚΑ - Δήμητρα και τους τοπικούς 
παράγοντες της Ιεράπετρας. Το 
πρόγραμμα επεκτείνεται με ενημερώσεις 
και εκπαιδεύσεις γεωργών στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.

Στις ενέργειες της επιτροπής εντάσσονται: διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
SUI, ανάπτυξη τηλεοπτικού σποτ χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προβολή 
του από την τηλεόραση ως κοινωνικό μήνυμα, δημιουργία ξενόγλωσσων φυλλαδίων στα 
Ινδικά, Πακιστανικά και Αλβανικά για την ενημέρωση των αλλοδαπών εργαζόμενων στην 
Ελληνική Γεωργία, δοκιμές περατότητας προστατευτικής φόρμας και αντοχής γαντιών 
νιτριλίου κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γενικότερα τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση μερών ατομικής προστασίας.

 Παρακολουθήστε το spot του Ε.ΣΥ.Φ.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.safeuse.gr

επιτροπή όλοκληρωμένης 
Διαχείρισης Καλλιεργειών, 
Περιβάλλοντος και 
Τροφίμων
Η επιτροπή συγκροτήθηκε το 1999, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και 
επεξεργάζεται θέματα σχετικά με 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
καλλιεργειών. Λαμβάνει μέρος 
με εισηγήσεις σε συνέδρια και 
σεμινάρια, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται 
σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
πρωτοβουλίες των συνδέσμων άλλων 
χωρών και του E.C.P.A. 

Η επιτροπή το 2013 μεταξύ άλλων 
ασχολήθηκε με την Υπουργική Απόφαση για 
την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και το 
σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης προτύπων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για όλες 
τις καλλιέργειες ενώ παράλληλα υπέβαλλε 
τις προτάσεις της για τη σύνταξη καταλόγου 
χρήσεων ήσσονος σημασίας. Στόχος αυτών 
η εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, 
λειτουργικών και εφαρμόσιμων στην πράξη, 
που θα καταστήσουν την γεωργία μας 
ολοένα πιο φιλική προς το περιβάλλον και 
ταυτόχρονα ανταγωνιστική εξυπηρετώντας 
τις διεθνείς και εθνικές ανάγκες.

επιτροπή για  
την εφαρμογή της SUD 

(Οδηγία 2009/128/EK για την 
oρθολογική χρήση γεωργικών 
φαρμάκων)

Η επιτροπή συστάθηκε για 
να παρακολουθούνται βήμα προς 
βήμα οι εξελίξεις σχετικά με την 
πρόταση κατάρτισης του ΕΣΔ και να 
υπάρχουν σαφείς θέσεις του  Ε.ΣΥ.Φ. 
για κάθε ξεχωριστό άρθρο της Οδηγίας 
ΕΚ/128/2009 καθώς και για το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης. 

Το περασμένο έτος η επιτροπή ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα ενεργά με την Οδηγία 2009/128/
ΕΚ, επειδή αυτή ενσωματώθηκε πλέον στην 
ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4036/11-
1-2012. Εκ μέρους της Ελλάδας υπήρχε 
η υποχρέωση να καταθέσει στην 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) μέχρι 
14/12/2012 (Ν.4036/2012). Ως εκ τούτου 
πραγματοποιήθηκαν 8 συνεδριάσεις της 
Επιτροπής SUD, μέσα στο 2012.

επιτροπή για  
τη σύννομη διακίνηση 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
Βασικό στόχο της επιτροπής αποτελεί 
η επεξεργασία και αξιοποίηση των 
στοιχείων που προκύπτουν στο πλαίσιο 
του προγράμματος του Ε.ΣΥ.Φ. για  
τη σύννομη διακίνηση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Θέματα της επιτροπής αποτελούν τα 
επίκαιρα ζητήματα που προκύπτουν 
από τη διακίνηση και χρήση παράνομων 
φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα, η ενημέρωση 
των αρμόδιων αρχών αλλά και όλων των 
εμπλεκομένων σχετικά με τις επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον, στη 
φήμη των ελληνικών γεωργικών προϊόντων 
και στην ελληνική οικονομία. Για το λόγο 
αυτό δημιουργήθηκε το σποτ το οποίο 
προβάλλεται στην τηλεόραση ετησίως ως 
κοινωνικό μήνυμα και η δωρεάν γραμμή 
καταγγελιών. Ο  Ε.ΣΥ.Φ. τα τελευταία 2 
χρόνια πραγματοποιεί ενημερώσεις σε 
τελωνειακούς υπαλλήλους από τα τελωνεία 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης σε συνεργασία με τη 19η 
Διεύθυνση τελωνειακών διαδικασιών και το 
Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπ.Α.ΑΤ. 

επιτροπή Βιομηχανίας, 
αποθήκευσης 
και Διακίνησης 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
Η επιτροπή μελετά και επεξεργάζεται 
το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά 
στις βιομηχανικές μονάδες, στη 
μεταφορά και αποθήκευση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
καθώς επίσης και στη διαχείριση κενών 
συσκευασίας. 

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, βασική 
ενασχόληση της επιτροπής ήταν ο 
σχεδιασμός πιλοτικού προγράμματος 
διαχείρισης πλαστικών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την 
περιοχή του Κιλελέρ και η ομαλή διεξαγωγή 
του. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 2013 και φιλοδοξεί να αποτελέσει 
προπομπό για παρόμοια προγράμματα και 
σε άλλους Δήμους με έντονη γεωργική 
δραστηριότητα.

Bρείτε εδώ τις πλήρεις συνθέσεις  
των επιτροπών του  Ε.ΣΥ.Φ. 

http://www.safeuse.gr/


Υπό τον τίτλο «Hungry for Change» πραγματοποιήθηκαν 
το 2012 και 2013 στις Βρυξέλλες συνέδρια και ποικίλες 
εκδηλώσεις σχετικά με τη νέα κατεύθυνση  
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA).  

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας  
«Time to Change» ( Ώρα για Αλλαγή) αποτελεί καρπό  
μιας εκτεταμένης αξιολόγησης της απόδοσης και  
της συνεισφοράς του κλάδου της φυτοπροστασίας  
και έχει ως στόχο την ύπαρξη μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων σε τέσσερα θεματικά πεδία: 

› προστασία του νερού

› ενίσχυση της βιοποικιλότητας

› παροχή ασφαλών και οικονομικά προσιτών τροφίμων

› προστασία της υγείας.

Η στρατηγική αυτή αντανακλά την πρόθεση  
της βιομηχανίας να προσφέρει βιώσιμες λύσεις  
στις σύγχρονες γεωργικές προκλήσεις, όπως  
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την κλιματική 
αλλαγή, την αύξηση του πληθυσμού και  
την οικονομική κρίση.

τA NEA TOY ΕΥρΩΠαΪκοΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜοΥ ΦΥτοΠροΣταΣιαΣ
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ
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Αγαπητοί φίλοι & συνεργάτες,
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την έναρξη έκδοσης Ηλεκτρονικού 
Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) του Ε.ΣΥ.Φ.
Σήμερα, που η κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα, ο αγροτικός 
τομέας, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και γίνεται πιο σημαντικός, για αυτό η 
προσπάθεια που ξεκινάτε είναι από κάθε άποψη, εξαιρετική και χρήσιμη.
Σ’ αυτή την ιδιαίτερη και κρίσιμη περίοδο για την χώρα, είναι επιτακτική ανάγκη να 
δούμε όλοι μαζί τις αγροτικές δυνατότητες της χώρας, προσεκτικά, μέσα από την 
πληροφόρηση τον και τον αποτελεσματικό διάλογο, να ανταλλάξουμε απόψεις και 
να καταλήξουμε σε συμφωνίες.
Η μετάβαση προς μία Αγροτική Οικονομία που βασίζεται στη γνώση, διαχειρίζεται 
ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, προστατεύει το περιβάλλον παράγει ασφαλή 
προϊόντα και λειτουργεί ανταγωνιστικά, είναι μονόδρομος.
Σε τέτοιου είδους προσπάθειες είμαστε συμπαραστάτες.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Ευθύμιος Ιακωβάκης
Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Γ.

Χαιρετισμός του Προέδρου  
της Π.ο.Σ.Ε.γ.

FLASH NEWS

Διεθνής συνεργασία για  
την καταπολέμηση της διακίνησης 
παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων

Διεθνής συνάντηση Εθνικών Αρχών (Υπουργεία Γεωργίας, τελωνεία, 
αστυνομία) και Συνδέσμων Φυτοπροστασίας πραγματοποιήθηκε στις 22 
Νοεμβρίου 2013, στο Ιάσιο της Ρουμανίας.  
Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας και Ελλάδας για την καταπολέμηση του φαινομένου 
διακίνησης παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων.

AGENDA

19 ΔεΚεμΒριόυ 2013 
Κιλελερ

Διαχείριση 
κενών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Κλείσιμο του πιλοτικού 
προγράμματος 
διαχείρισης κενών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και απονομές στους γεωργούς 
που συμμετείχαν.

16 ιανόυαριόυ 2014
ΣΠλιΤ, ΚρόαΤια

Safe Use Initiative
Επόμενη συνάντηση Συνδέσμων 
Φυτοπροστασίας Ελλάδας, 
Βουλγαρίας, Κροατίας, 
Κύπρου, Σερβίας, Τουρκίας για 
το πρόγραμμα Πρωτοβουλία 
για την Ασφαλή Χρήση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
(Safe Use Initiative).  
Ο  Ε.ΣΥ.Φ. βοηθάει στην 
ανάπτυξη του προγράμματος  
στις γειτονικές χώρες.



Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται  
το 2014 να είναι μια χρονιά γόνιμη,  

γεμάτη δημιουργία και  
αποδοτικότητα
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