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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».

Λίγο πριν το τέλος του 2014 θα θέλαμε  
να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στα θέματα 
φυτοπροστασίας όπως εξελίχθηκαν αυτή  
τη χρονιά.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναφορικά με  
τον όγκο των νομοθετημάτων υπήρξε σημαντικός 
αριθμός, κυρίως ως συνέπεια της Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας όπως αυτή ενσωματώθηκε  
στον ν. 4036 / 2012. ωστόσο, θέματα εκπαίδευσης 
και πιστοποίησης αγροτών καθώς και ζητήματα  
όπως η συνταγογράφηση αλλά και η υλοποίηση 
στην πράξη της απόφασης για τις χρήσεις  
ήσσονος σημασίας, χρειάζονται χρόνο για  
να εφαρμοστούν και να αποδώσουν  
τους αναμενόμενους καρπούς.

σημαντικές προσπάθειες έγιναν και γίνονται επίσης 
στα θέματα των εθνικών απαιτήσεων της χώρας 
στο γενικότερο πλαίσιο της εναρμόνισης  
με τα άλλα κράτη μέλη του νότου για την 
εύρυθμη λειτουργία της ζωνικής αξιολόγησης. 

Πιστεύουμε ότι το 2015 θα αποτελέσει σταθμό 
για τη μετεξέλιξη των θεμάτων αυτών και 
την ουσιαστική μετάβαση σε μια εκτεταμένη 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους ένα ευτυχισμένο  
και δημιουργικό 2015.

νΕα καΠ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι  
από την ιστοσελίδα  
του υαατ

απολογισμός πιλοτικού 
προγράμματος διαχείρισης 
κενών πλαστικών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

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

τα νέα του Ευρωπαϊκού 
συνδέσμου 
Φυτοπροστασίας

Hungry for Change

Ειδήσεις 
αgenda

Editorial
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νέα καΠ
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για 
τη Νέα ΚΑΠ, οι τρεις Σύνδεσμοι για 
τους σπόρους, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και τα λιπάσματα (ΕΕΠΕΣ – 
ΕΣΥΦ – ΣΠΕΛ) υπέβαλλαν τις θέσεις 
τους με κύριες παρεμβάσεις και 
προτεινόμενες δράσεις για την 
ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών 
σε ότι αφορά τον 1ο και 2ο Πυλώνα 
της Ν.ΚΑΠ. Μπορείτε να διαβάσετε την 
επιστολή εδώ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι  
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στις 28 Αυγούστου 2014  
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η 
Υπουργική Απόφαση που ορίζει το 
πλαίσιο για τη συνταγογράφηση 
γεωργικών φαρμάκων.  
Για περισσότερες πληροφορίες, 
διαβάστε εδώ.

Στις 29 Αυγούστου 2014  
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική 
Απόφαση που αφορά τη χορήγηση 
άδειας διάθεσης στην αγορά σε 
σκευάσματα φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
διαβάστε εδώ.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 
αναρτήθηκαν αποτελέσματα 
συλλογής στοιχείων σχετικά  
με την επαγγελματική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων έτους 2014. 
Τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν 
από 2.553 επαγγελματίες  
χρήστες και μπορείτε να τα βρείτε 
εδώ και εδώ.

http://www.safeuse.gr/~esyf/docs/CAP_letter_2014.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/fek2310_B2014.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/fek2331_290814.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Apotelesmata_Statistikwn_2014.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Symplhrwmatika_Apotelesmata_230914.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος 
διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ/π)

Στις 18 Νοεμβρίου 2014, πραγμα-
τοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθή-
κη Λάρισας εκδήλωση για την απο-

νομή των βεβαιώσεων στους αγρότες της 
ΠΕ Λάρισας που συμμετείχαν στο Πιλοτικό 
Πρόγραμμα Διαχείρισης Κενών Πλαστικών 
Συσκευασιών Γεωργικών Φαρμάκων για το 
2014. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά στο Κιλελέρ 
το 2013 με σκοπό τη διερεύνηση των πλέον 
κατάλληλων μεθόδων για τη συλλογή των 
κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. 
Το 2014 επεκτάθηκε στους Δήμους Αγιάς, 
Κιλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Τύρναβου και 
Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης (ΕΕΑΑ), το Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νομού Λάρισας, το 
Σύλλογο Ιδιωτών Γεωπόνων του Νομού Λάρι-
σας, το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Λαρίσης, την 
Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων 
Γεωπόνων (ΠΕΠΤΕΓ), το Γεωτεχνικό Επιμε-
λητήριο - Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας και 
τους φορείς Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΕ και Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών 
«ΘΕΣΤΟ».
Για τις ανάγκες του πιλοτικού πραγματοποι-
ήθηκαν 20 εκπαιδεύσεις από τον ΕΣΥΦ σε 
1.000 γεωργούς με τη συνδρομή της ΔΑΟΚ 
ΠΕ Λάρισας και μοιράστηκαν 4.000 ειδικές 

Προτροπή όλων 

το πρόγραμμα να 

συνεχιστεί το 2015 

και να υπάρξει ακόμη 

μεγαλύτερη συμμετοχή

Παρακολουθήστε  
το spot του εΣΥΦ

πλαστικές σακούλες, ενημερωτικά φυλλάδια 
και αφίσες του πιλοτικού σε 100 καταστήμα-
τα πώλησης γεωργικών φαρμάκων της ΠΕ 
Λάρισας. Στο πλαίσιο της αύξησης της ευαι-
σθητοποίησης των γεωργών και του κοινού 
προβλήθηκαν δύο κοινωνικά μηνύματα με 
την έγκριση του ΕΣΡ σε τοπικό κανάλι και ρα-
διοφωνικούς σταθμούς για δύο μήνες.
Έπειτα από δύο συλλογές συλλέχθηκαν 
2.700 κιλά καθαρών πλαστικών φιαλών φ/π 
από 400 γεωργούς και επαγγελματίες ψεκα-
στές. Το κύριο συμπέρασμα των συλλογών 
του 2014 είναι όταν αφορά μία ομαλή και ξε-
κάθαρη διαδικασία χωρίς προβλήματα και οι 
συσκευασίες που συγκεντρώθηκαν ήταν κα-
θαρές και μπορούν να ανακυκλωθούν χωρίς 
προβλήματα και τέλος να χρησιμοποιηθούν 
για χρήσεις μακριά από την επαφή με τον άν-
θρωπο και τα τρόφιμα. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 120 
παραγωγοί, οι οποίοι παρέλαβαν τις βεβαιώ-
σεις συμμετοχής τους στο πιλοτικό. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προτρο-
πή όλων να συνεχιστεί το πρόγραμμα και το 
2015, να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, 
να επεκταθεί στους υπόλοιπους Δήμους 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας 
καθώς και να επιτευχθούν συμπράξεις με 
Συνεταιρισμούς και Φορείς οι οποίοι συνερ-
γάζονται με τους αγρότες και συχνά διαθέ-
τουν τα προϊόντα τους.

   
Ακούστε το ηχητικό σποτ  
του Ε.ΣΥ.Φ.
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Επόμενα βήματα
Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος σας: περιέχει τα 
εικονογράμματα και τις δηλώσεις επικινδυνότητας 
και προφύλαξης;  Αν όχι, μπορείτε να ζητήσετε 
βοήθεια από:  

 • το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS): το τμήμα 
2 του SDS περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης 
και επισήμανσης

 • τον δικτυακό τόπο του ECHA 
 • την επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκετε
 • το εθνικό σας γραφείο υποστήριξης για 
τον κανονισμό CLP: μπορείτε να λάβετε 
πληροφορίες στη γλώσσα σας

 • το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης 
του ECHA: θα μάθετε πώς έχει ταξινομηθεί 
μια ουσία από άλλες εταιρείες και εάν διαθέτει 
εναρμονισμένη ταξινόμηση

 • Εφαρμόστε την εναρμονισμένη ταξινόμηση για 
ουσίες

 • Χρησιμοποιήστε την ταξινόμηση και επισήμανση 
του προμηθευτή σας, αν δεν αλλάζετε τη 
σύνθεση των χημικών προϊόντων

 • Συσκευάστε και επισημάνετε το μείγμα σας 
σύμφωνα με τον κανονισμό CLP

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό 
CLP είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 » echa.europa.eu/el/regulations/clp

Νομική ορολογία και βασικές πληροφορίες 
παρέχονται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπηρεσία βάσης 
δεδομένων ECHA-term για να λάβετε τις δηλώσεις 
επικινδυνότητας και προφύλαξης για τις ετικέτες.

 » http://echa.cdt.europa.eu

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις:
 » http://echa.europa.eu/el/support/qas-support

 
ΓΙΑ ΜΜΕ

Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην ΕΕ 
βασίζεται σε ένα παγκοσμίως συμφωνημένο 
σύστημα, το οποίο διευκολύνει το διεθνές εμπόριο 
και διασφαλίζει τη συνεπή κοινοποίηση των 
χημικών κινδύνων ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη 
υγεία, ασφάλεια και φροντίδα για το περιβάλλον. 
Η συμμόρφωση με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων 
παγκοσμίως ενισχύει την εμπιστοσύνη του 
κοινού ως προς την ασφαλή χρήση των χημικών 
προϊόντων. 

Ξεκινήστε την αναζήτηση από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

 » http://echa.europa.eu/el/sme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
echa.europa.eu

Σύντομος οδηγός για την 
ταξινόμηση και επισήμανση χημικών 
προϊόντων στην ΕΕ

Ταξινόμηση και 
επισήμανση 
χημικών προϊόντων

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

Τεχνική επιτροπή
Μια σειρά από θέματα απασχόλησαν τα μέλη της ΤΕΠ το τελευταία εξάμηνο, 
αναδεικνύοντας έτσι, το ότι διανύουμε άλλη μία χρονική περίοδο σημαντικών 
αλλαγών στο περιβάλλον των «εγκρίσεων κυκλοφορίας φ. π.» τόσο στην Ε.Ε. όσο 
και στην Ελλάδα.

› ετικέτες φ. π. και προσαρμογή ταξινόμησης και σήμανσης κατά CLP

Η στενή και πολύμηνη συνεργασία της υπο-ομάδας εργασίας της ΤΕΠ, που σχηματίσθηκε  
ειδικά για το θέμα αυτό, μαζί με τον αρμόδιο εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ, είχε σαν αποτέλεσμα 
την δημοσίευση στις 6/7/2014, της «Κατευθυντήριας Οδηγίας για την επισήμανση των φ/π 
2014», που αποτελεί υψηλής χρηστικότητας υποστηρικτικό έγγραφο για τον τομέα μας.
Η ίδια υποομάδα, προώθησε λύση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου δημοσίευσης 
Τροποποιητικών Αποφάσεων για την CLP, σε όλα τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην 
Ελλάδα (2173) σήμερα. Η σχετική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες εκδόθηκε τον Νοέμβριο 
από την Υπηρεσία.
Περισσότερα για την ταξινόμηση και επισήμανση χημικών προϊόντων κατά CLP μπορείτε 
να διαβάσετε στα φυλλάδια που έχουν δημιουργήσει το Γενικό Χημείο του Κράτους και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Εδώ μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα με τα νέα εικονογράμματα.

› ερασιτεχνική χρήση

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 9519 / 
105300 / 21-8-2014, η οποία προέκυψε μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα -μεγαλύτερο 
των 6 μηνών- κατά το οποίο υπήρξε ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ ΤΕΠ και αρμοδίων 
του ΥΠΑΑΤ.  
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έχει αναρ-
τηθεί και λίστα με διευκρινιστικές ερωτήσεις 
και απαντήσεις για τη νέα αυτή διαδικασία 
εγκρίσεων κυκλοφορίας φ.π.

http://www.gcsl.gr/media/environment/8selido.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13556/echa_clp_leaflet_el.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/fek2331_290814.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/fek2331_290814.pdf
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επιτροπή για την ασφαλή χρήση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών με βάση 
το δωδεκάλογο της Πρωτοβουλίας για την Ασφαλή Χρήση (Safe 
Use Initiative) φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χωρίζεται σε 12 
θεματολογικές ενότητες. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να 
προσφέρει βασικές γνώσεις σε θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να καθοδηγήσει τον χρήστη 
σύμφωνα με τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
Το ερωτηματολόγιο ενσωματώθηκε σε ειδική ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning). Με την απάντηση 
κάθε ερώτησης, δίνεται άμεσα η ορθή επιλογή και στο τέλος της 
κάθε ενότητας μπορείτε να δείτε το ποσοστό επιτυχίας σας.
Η εκκίνηση του e-learning του ΕΣΥΦ συμπίπτει με την πιλοτική 
εφαρμογή ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥπΑΑΤ με το 
σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων για τις ανάγκες του ΕΣΔ.

επιτροπή για τα Ύδατα

› Προστασία επιφανειακών υδάτων

Ο ΕΣΥΦ προωθεί την συμμετοχή της 
Ελλάδας στο διευρυμένο πρόγραμμα 
TOPPS / PROWADIS του ECPA για τα έτη 
2015 - 2018. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
προωθείται η εγκατάσταση πιλοτικού αγρού 
στην Ελλάδα, με στόχο την εφαρμογή στην 
πράξη των Φυτικών Ζωνών Ανάσχεσης 
(Vegetation Buffer Strips) για την μείωση της 
επιφανειακής απορροής καθώς και άλλων 
μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου για την 
προστασία των επιφανειακών νερών, όπως 
τα ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς 
(Low Drift Nozzles) για τη μείωση της αερο-
μεταφοράς. Ο πιλοτικός αγρός φιλοδοξεί 
να αποτελέσει ζωντανό πυρήνα εκπαίδευ-
σης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων 
στις σύγχρονες μεθόδους προστασίας των 
υδάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα.

επιτροπή όλοκληρωμένης 
Διαχείρισης Καλλιεργειών, 
Περιβάλλοντος και 
Τροφίμων

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή στον κύκλο 
ανοιχτών διαβουλεύσεων για τις οδηγίες  
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά 
καλλιέργεια.

Κάνε τώρα το τεστ

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

http://www.safeuse.gr/elearning/1/start.html
http://www.safeuse.gr/elearning/1/start.html
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ΤA NEA TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πηγή: “The social, economic and 
environmental value of agricultural productivity  
in the European Union”, Noleppa, von Witzke 
and Cartsburg (2013)

διατήρηση

6.000.000 
ισοδύναμων στρεμμάτων 

βιοποικιλότητας

κοινωνική ευημερία για

500.000.000
ανθρώπους

ασφάλεια τροφίμων για

10.000.000
ανθρώπους

500 ευρώ
μεγαλύτερο 
εισόδημα
ανά γεωργό10.200.000

λιγότερα στρέμματα  
απαιτούμενης
γης

μείωση εκπομπών  
διοξειδίου του άνθρακα κατά

220.000.000 
τόνους

Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε τις λέξεις «βιώσιμη 
γεωργία» και «γεωργικά φάρμακα» στην ίδια πρόταση, παρ’ όλα αυτά 
ταιριάζουν με τρόπους που πιθανώς δεν θα περίμεναν.
Τα γεωργικά φάρμακα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) είναι αναπό-
σπαστο κομμάτι για μία γεωργία πιο παραγωγική και αποδοτική σε 
ότι αφορά πόρους και κόστος. Τα φ. π. μπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η παραγωγή περισσό-
τερων πρώτων υλών για την ικανοποίηση των αυξανόμενων και ποι-
κίλων απαιτήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυ-
σμού. Ταυτόχρονα με ορθές γεωργικές πρακτικές εφαρμογών των 
φ. π. προστατεύεται τόσο η υγεία των χρηστών όσο και το περιβάλ-
λον. Τις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να έχουμε περισσότερο από 

όλα τα αγαθά – περισσότερα τρόφιμα, περισσότερες ζωοτροφές, 
περισσότερες ενεργειακές καλλιέργειες, περισσότερη βιοποικιλό-
τητα, περισσότερους φυσικούς οικότοπους – ενώ την ίδια στιγμή να 
μειωθούν οι εκπομπές αεριών των θερμοκηπίων. Η φυτοπροστασία 
θα είναι απαραίτητη.
Γι’ αυτό, καινοτομώντας σήμερα, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
προκλήσεις του αύριο. O Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας 
και το δίκτυό του, καλούν την Ευρώπη να μη «βγάλει από το μενού» 
την καινοτομία.

  Παρακολουθήστε το βίντεο για την καινοτομία

Κάθε ποσοστιαία μονάδα που προστίθεται   
στην παγκόσμια γεωργική παραγωγή αποφέρει:

Hungry for Change

Πατήστε εδώ  
για περισσότερες 
πληροφορίες
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FLASH NEWS

Παγκόσμιο συνέδριο για τη διαχείριση  
κενών Πλαστικών Φιαλών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Φρανκφούρτη, 7-8 όκτωβρίου 2014. Ο ΕΣΥΦ συμμετείχε σε συνέδριο που 
διοργάνωσε η CropLife International. Εκεί συναντήθηκαν εκπρόσωποι από 
χώρες της υφηλίου όπου διενεργούνται προγράμματα τόσο πιλοτικά όσο 
και ώριμα. Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν τόσο τα επιτυχή 
αποτελέσματα των πολυετών προγραμμάτων όσο και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν χώρες που το εφαρμόζουν πιλοτικά, όπως η Ελλάδα. 

AGENDA

ΔεΚεμΒριόΣ 2014 
αΘΗνα

οργάνωση διημερίδας 
για την επερχόμενη 
νομοθεσία για τα φ.π.

Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
με τις Ελληνικές Αρχές για 
συζητηθούν θέματα και 
προκλήσεις που προκύπτουν 
καθώς και προοπτικές του νέου 
νομοθετικού πλαισίου εγκρίσεων 
στην Ε.Ε.

ιανόΥαριόΣ 2015
ΣόΦια, ΒόΥΛΓαρια

καταπολέμηση 
της διακίνησης 
παράνομων και πλαστών 
φυτοφαρμάκων

Η συνάντηση θα φέρει κοντά 
τις Εθνικές Αρχές Βουλγαρίας, 
Ελλάδας και Ρουμανίας για την 
καταπολέμηση του φαινομένου 
διακίνησης παράνομων και 
πλαστών φυτοφαρμάκων

Πρόγραμμα διαχείρισης  
κενών συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων, από τον κυσυΦ 

Λευκωσία, 30 όκτωβρίου 2014. Την έναρξη του Προγράμματος Διαχείρισης 
Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ανακοίνωσε 
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ). Το πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο από τον ΚΥΣΥΦ, σε συνεργασία 
με την Green Dot Κύπρου, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας 
και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσω της απομάκρυνσης των 
απόβλητων συσκευασιών φυτοφαρμάκων από τις γεωργικές εγκαταστάσεις 
και της περαιτέρω διαχείρισής τους. 

Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, κ. Νίκος Κουγιάλης, απευθύνει 
χαιρετισμό κατά την έναρξη του Προγράμματος.

http://www.sigmalive.com/simerini/environment/174927/stin-anakyklosi-anti-sta-skoupidia
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Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται το 2015  
να είναι μια χρονιά  

εύφορη, γεμάτη υγεία και αισιοδοξία
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