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εργαλείων φυτοπροστασίας



Ο ι λεξικογράφοι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κά-
νοντας τον απολογισμό του 2016, κατέληξαν στη χρήση 
της λέξης “post–truth” ή «μετά-αλήθεια», την σύγχρονη 

τάση όπου τα αντικειμενικά γεγονότα ασκούν πλέον πολύ λιγότερη 
επιρροή από το συναίσθημα και τα προσωπικά πιστεύω, ως την πλέον 
χαρακτηριστική για να περιγράψει τα τεκταινόμενα της χρονιάς που 
αφήνουμε πίσω μας.

Η μαζική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την αναπαρα-
γωγή, ανάρτηση και αστραπιαία διασπορά αυθαιρέτων απόψεων και 
«ειδήσεων» σε συνδυασμό με την εύκολη και άκριτη υιοθέτησή τους 
από το ευρύ κοινό των ίδιων Δικτύων δημιουργεί ένα περιβάλλον «με-
τά-αλήθειας», η οποία τις περισσότερες πλέον φορές μικρή σχέση 
έχει με την πραγματικότητα. 
Αντίθετα, η όποια επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση και άποψη δε βρί-
σκει χώρο στα Μέσα αυτά, μια που συνήθως δεν περικλείει επικοινωνια-
κές κορώνες ούτε απευθύνεται στο φοβικό ένστικτο των χρηστών τους.  
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον λειτουργήσαμε το 2016, καταβάλλοντας 
κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιήσουμε τα διάφορα προγράμματά 
μας δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς και δουλεύοντας, ταυτόχρο-
να, προς την κατεύθυνση να διασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα ερ-
γαλεία φυτοπροστασίας για τους Έλληνες αγρότες και την ελληνική 
γεωργία.
Με τους ίδιους στόχους αλλά περισσότερη επιμονή θα συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε και το 2017 για μια βιώσιμη ελληνική γεωργία που 
θα προσφέρει μια ουσιαστική διέξοδο στην δοκιμαζόμενη ελληνική 
οικονομία.

Το Δ.Σ.

EDITORIAL

H αλήθεια στις μέρες 
μας αποτελείται από 
«ειδήσεις» χωρίς 
αποδεικτικά στοιχεία 
και απόψεων που 
αναπαράγονται 
αστραπιαία στα 
κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης, ενώ 
οι επιστημονικά 
τεκμηριωμένες θέσεις 
δε βρίσκουν χώρο  
στα μέσα αυτά.

Αλήθειες και μετά-αλήθειες
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Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/ση Έγγειων Βελτιώσεων,  
Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων

 Χρήσιμοι σύνδεσμοι & ενήμερΩσεισ

➔   Στατιστικά στοιχεία φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων: Σύνοψη αποτελεσμάτων 2016

➔   Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 

Καλλιέργειες: Ακτινίδιο (Σεπτέμβριος 2016)

➔   Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Υπολειμμάτων 

Φ.Π. σε προϊόντα φυτικής προέλευσης: 

Αποτελέσματα του 2015 (Results of 2015)

➔   Καταγραφή περιπτώσεων δηλητηριασμένων 

δολωμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών 

ουσιών: Έκθεση παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΕ όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά μη-
χανήματα της χώρας που δυναμοδοτούνται από τον ελκυστήρα, όπως 
νεφελοψεκαστήρες, ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών, αυλού κλπ. 
θα πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί για την καλή λειτουργία τους και εφο-
διαστεί με το ειδικό STICKER επιθεώρησης, που πιστοποιεί την καλή 
λειτουργία τους. Το σύστημα των επιθεωρήσεων περιλαμβάνει:

•  Τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωρ-
γικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τις επιθε-
ωρήσεις, την ένταξη κάθε ψεκαστικού σε μία κατηγορία από Ι έως IV 
και τη χορήγηση, στον ιδιοκτήτη του ψεκαστικού, του Πιστοποιητικού 
Επιθεώρησης. Μόνο όταν ένα ψεκαστικό ενταχθεί στις κατηγορίες 
Ι και ΙΙ, συνοδεύεται με STICKER επιτυχούς επιθεώρησης και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί. Για τις κατηγορίες III και IV δεν χορηγείται 
sticker και το ψεκαστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το sticker 
είναι καθορισμένων προδιαγραφών και περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
ΣΤΕΕΕΓΦ που έκανε την επιθεώρηση, τον αναγνωριστικό μοναδικό 
αριθμό και την ημερομηνία επόμενης επιθεώρησης.

• Το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, που είναι το Ινστιτού-
το Γεωργικής Μηχανικής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αρμόδιο για: 

- την έκδοση του εγχειριδίου επιθεώρησης, όπου περιγράφεται ο 
τρόπος που πρέπει να γίνεται η επιθεώρηση από τον ΣΤΕΕΕΓΦ.

- τον έλεγχο ενός υποψήφιου ΣΤΕΕΕΓΦ, ως προς τον εξοπλισμό 
και τον επιθεωρητή του. Το Εργαστήριο Αναφοράς εξετάζει τον 
επιθεωρητή με προφορικές ερωτήσεις αλλά και σε πραγματική 
επιθεώρηση ενός ψεκαστικού. Αν η εξέταση είναι επιτυχημένη, ο 
ΣΤΕΕΕΓΦ παίρνει Πρακτικό Ελέγχου στο οποίο αναφέρεται η κα-
ταλληλότητα, απαραίτητη προϋπόθεση για την Εξουσιοδότηση από 
την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μη-
χανημάτων (ΠΥΑΑΜ).

- τη συλλογή και αξιολόγηση των test reports από κάθε επιθεώρηση 
που διενεργούν οι ΣΤΕΕΕΓΦ και τον δειγματοληπτικό επανέλεγχο 
ήδη επιθεωρημένων ψεκαστικών για την εξασφάλιση έγκυρων επι-
θεωρήσεων και την αναγνώριση του συστήματός μας, από τα άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 

-την ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ για περιπτώσεις επιθεώρησης που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

- την συνεχή εκπαίδευση των επιθεωρητών και επικαιροποίηση των 
ΣΤΕΕΕΓΦ.

•  Τις περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής αγροτικών μηχα-
νημάτων (ΠΥΑΑΜ) οι οποίες εξουσιοδοτούν τους ΣΤΕΕΕΓΦ, ενη-
μερώνουν, τηρούν και διαχειρίζονται το μητρώο των ψεκαστικών 
μηχανημάτων που ανήκουν στην περιφερειακή τους ενότητα, δέ-
χονται Πιστοποιητικά Επιθεώρησης/ Συμμόρφωσης, ενώ καταχω-
ρούν και οριστικοποιούν τις επιθεωρήσεις των ΣΤΕΕΕΓΦ. Παράλ-
ληλα ενημερώνουν το ΥΠΑΑΤ όταν εντοπίσουν χρήση ψεκαστικού 
χωρίς sticker.

•  Ψηφιακή υπηρεσία στην οποία οι αγρότες μπορούν να καταγρά-
φουν τα ψεκαστικά τους και οι ΣΤΕΕΕΓΦ να καταχωρούν την επι-
θεώρηση με τα αποτελέσματα. Το Εργαστήριο Αναφοράς και το 
ΥΠΑΑΤ έχουν εποπτική εικόνα για τα ψεκαστικά όλης της χώρας, 
για πιθανές παρεμβάσεις τους. 

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2015 ο καινούργιος εξοπλισμός που πω-
λείται, παραδίδεται στον αγοραστή εφοδιασμένος με Πιστοποιητικό 
Επιθεώρησης και STICKER, με ευθύνη του πωλητή.

Από τις ΠΥΑΑΜ έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί 83 ΣΤΕΕΕΓΦ, ενώ υπάρ-
χουν τουλάχιστον άλλοι 20 που περιμένουν τον έλεγχο από το Εργα-
στήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί 100.000 ψεκαστικά και 
διενεργηθεί περί τις 3.500 επιθεωρήσεις.

Έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων
Όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά μηχανήματα της χώρας που 
δυναμοδοτούνται από τον ελκυστήρα θα πρέπει πλέον να έχουν 
επιθεωρηθεί για την καλή λειτουργία τους και εφοδιαστεί με το 
ειδικό STICKER, που πιστοποιεί την καλή λειτουργία τους.

Για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικα-
σία των επιθεωρήσεων, έχει δημιουργηθεί ειδική ενημε-
ρωτική ιστοσελίδα, όπου μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες 
πληροφορίες για την επιθεώρηση και τη βαθμονόμηση των 
ψεκαστικών, χάρτη με όλους τους ΣΤεεεΓΦ της χώρας, να 
επιλέξει ο αγρότης ελεύθερα πού θα κάνει την επιθεώρη-
ση, στοιχεία επικοινωνίας με τους εμπλεκομένους φορείς 
καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό. 

➔ psekastika.minagric.gr

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/StatisticsResultsSustUse2016.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Aktinidio_Sept2016.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/Results_EL_2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/Results_EL_2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/Results_EL_2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Ekthesh_111116.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Ekthesh_111116.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Ekthesh_111116.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Ekthesh_111116.pdf
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο  
για τη βαθμονόμηση 
νεφελοψεκαστήρα
Τον περασμένο Ιούλιο, ο ΕΣΥΦ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο βαθμονόμησης νεφελο-
ψεκαστήρα σε γεωργούς, στα πλαίσια του προγράμματος ΤOPPS. 
Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο 
Βελεστίνο και συμπεριελάμβανε πέρα από το θεωρητικό κομμάτι, 
βαθμονόμηση στον αγρό και επίδειξη ψεκασμού με ακροφύσια 
χαμηλής διασποράς ψεκαστικού νέφους. Στο σεμινάριο συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι από το ΥπΑΑΤ για τα θέματα των ψεκαστικών 
μηχανημάτων, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, γεωπόνοι από 
καταστήματα, από το Δήμο Βελεστίνου και την Περιφέρεια. 

εδώ μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες βαθμονόμησης  για τον 
νεφελοψεκαστήρα

 Εισαγωγή στη χρησιμότητα της βαθμονόμησης  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του ΕΣΥΦ με το ΥπΑΑΤ, 
πραγματοποιήθηκαν επίσης 
εκπαιδεύσεις του ΕΣΥΦ σε 
εκπροσώπους των ΔΑΟΚ 
υπεύθυνους για τα αγροτικά 
μηχανήματα, σχετικά με 
το πρόγραμμα TOPPS 
(προστασία των υδάτων) και 
τη βαθμονόμηση ψεκαστικών 
μηχανημάτων. 

Το υλικό των παρουσιάσεων 
και οι οδηγίες βαθμονόμησης 
έχουν αναρτηθεί και  
στο portal του ΥπΑΑΤ

 Εκτίμηση διασποράς σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους 

Αξιολόγηση κάθετης κατανομής 
ψεκαστικού νέφους 

 Η ομάδα των εκπαιδευτών 
με τους συμμετέχοντες 

Βρείτε εδώ περισσότερες 
πληροφορίες

http://esyf.gr/enimerosi/ekdoseis/
http://esyf.gr/enimerosi/ekdoseis/
http://psekastika.minagric.gr/index.php/info-documentation


Παρακολουθήστε το spot του εΣΥΦ
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Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για 4 συνεχόμενη χρονιά στους 7 
Δήμους της ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Κιλελέρ, Λάρισα, Τέμπη, 
Τύρναβος, Φάρσαλα). Στην ΠΕ Λάρισας, με την πολύτιμη συμβολή 
του Γεωπονικού Συλλόγου, του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων 
του Ν. Λάρισας, της ΠΕΠΤΕΓ, ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας, του ΑΣ ΘΕΣΤΟ 
ΑΕ και της ΑΒΕΚ Νομικός ΑΕ, η ποσότητα του πλαστικού που 
συγκεντρώθηκε συνεχίζει κάθε χρόνο κι αυξάνεται. Αυξητικές 
τάσεις είχαμε επίσης και στους Δήμους Βέροιας, Μεγαρέων και στο 
συνεταιρισμό ΣΕΚΕ ΑΕ. 

Φέτος για πρώτη φορά έγινε συλλογή και στους Δήμους Μουζακίου 
και Παλαμά όπως και στο συνεταιρισμό της Ζαγοράς, με 
ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα.

Για το 2017, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους Δήμους και θα εφαρμοστεί παράλληλα η πιλοτική 
μεθοδολογία συλλογής με τοποθέτηση ειδικών κάδων (που θα 
κλειδώνουν) σε καταστήματα γεωργικών εφοδίων.

Πρόγραμμα AgriBMPs
Βελτιστεσ Πρακτικεσ διαΧειρισήσ  
για τήν Προστασια τΩν ύδατΩν

To πρόγραμμα έτρεξε για 2η χρονιά σε συνεργασία με το  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την καλλιέργεια του βαμβακιού.  
Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα της φυτικής ζώνης ανάσχεσης ως μέσου 
άμβλυνσης του κινδύνου από έκθεση σε φ.π. από απορροή για 
τους υδρόβιους οργανισμούς.

Βρείτε εδώ τα σχετικά φυλλάδια

μερικα αΠοτελεσματα τού 
Προγραμματοσ για το 2016:

Πρόγραμμα διαχείρισης 
κενών πλαστικών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

17 
εκπαιδεύσεις 

9 τόνοι καθαρών 
πλαστικών φιαλών

845 
εκπαιδευόμενοι

>1.400 
συμμετέχοντες

3 συναντήσεις  
Ε.ΣΥ.Φ και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

 Έλεγχος σάκων και ζύγισμα στο Δήμο Βέροιας 

Βρείτε εδώ το 
φυλλάδιο του Ε.ΣΥ.Φ. 
με «Το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης»

http://esyf.gr/enimerosi/ekdoseis/
http://www.esyf.gr/themata.php?s=6
http://www.esyf.gr/themata.php?s=6
http://www.esyf.gr/themata.php?s=6
http://www.esyf.gr/themata.php?s=6
https://www.youtube.com/watch?v=Tn0XsyqB_W0
https://www.youtube.com/watch?v=KsVELtp3h3s
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Πλοηγηθείτε τώρα στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Φ. 
και βρείτε:

•  Τα πάντα γύρω από την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, με αναλυτικές οδηγίες και ένα διαδραστικό 
ερωτηματολόγιο εκμάθησης των κανόνων της ασφαλούς χρήσης

•  Έναν πρωτότυπο διαδραστικό οδηγό Μέσων Ατομικής Προστασίας 
για τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων

•  Τα πάντα για την Προστασία των νερών και πώς να χρησιμοποείτε 
σωστά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ώστε να είναι ασφαλή για 
το νερό

•  Τους κινδύνους που κρύβουν τα Παράνομα Φυτοφάρμακα για 
αγρότες, καταναλωτές και περιβάλλον

•  Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζτε για την Ορθή διαχείριση κενών 
πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

•  Νέα, videos και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις 
και δράσεις που διοργανώνουμε, καθώς και όλες τις εκδόσεις και 
τα Δελτία τύπου.

•  Εγγραφείτε στο Newsletter μας

•  Επικοινωνήστε μαζί μας

 Aκολουθήστε μας και στο twitter

› Ασφαλής χρήση

› Προστασία  
των Νερών

› Παράνομα  
Φυτοφάρμακα

› Διαχείριση 
Κενών Φιαλών 

Φ.Π.

https://twitter.com/ESYF_syn
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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

Τεχνική επιτροπή

Ο καθορισμός των κριτηρίων για να χαρακτηρισθεί μία δραστική ουσία «Ενδοκρινικός δι-
αταρράκτης» στην ΕΕ, απασχόλησε τους τελευταίους μήνες τον κλάδο μας  και συνεχίζει 
να τον απασχολεί αφού η επιπτώσεις θα είναι σημαντικές όπως αποδεικνύεται και από 
σχετική έρευνα /μελέτη (impact assessment) που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό 
και αφορά την μελλοντική διαθεσιμότητα δραστικών ουσιών σε σημαντικές καλλιέργειες 
διαφόρων Κρατών Μελών της ΕΕ.

Θέσεις για το θέμα που λαμβάνονται από τον ECPA, καταγράφονται, αναλύονται και προ-
ωθούνται από την Επιτροπή μας προς τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας μας.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει συζητηθεί σε μία σειρά συναντήσεων της αρμόδιας Μόνιμης 
Επιτροπής, σε επίπεδο ΕΕ, με εκπροσώπους της EFSA, της Commission και των Κρατών 
Μελών. Η επόμενη συνάντηση έχει ορισθεί για τις 21 Δεκεμβρίου 2016.

επιτροπή όλοκληρωμένης 
Διαχείρισης Καλλιεργειών, 
Περιβάλλοντος και 
Τροφίμων

Με δεδομένο ότι οι Οδηγίες 
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 
υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και 
ενημέρωση, λόγω εφαρμογής τους στη 
γεωργική πράξη αλλά και εξελίξεων στο 
χώρο της Φυτοπροστασίας, η επιτροπή 
ξεκίνησε την επεξεργασία των τελικών 
κειμένων που έχουν αναρτηθεί μέχρι 
σήμερα και όποιων αναρτηθούν στο μέλλον 
και θα διαβιβάζει τυχόν σχόλιά της στο 
ΥΠΑΑΤ.

Η επιτροπή το 2016 μεταξύ άλλων 
ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση του 
Εθνικού Καταλόγου Χρήσεων Ήσσονος 
Σημασίας καθώς και των Καλλιεργειών 
Ήσσονος Σημασίας. Επιπλέον ασχολήθηκε 
με την έκδοση φυλλαδίου σχετικά με την 
ανθεκτικότητα των οργανισμών-στόχων 
στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το 
οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τους 
επόμενους μήνες. 

επιτροπή για την  
προστασία των υδάτων  
και τη βιοποικιλότητα

H επιτροπή ενημερώνεται για τα 
προγράμματα παρακολούθησης 
των υδάτων σε όλη την επικράτεια 
και την καταγραφή περιπτώσεων 
ρύπανσης από δραστικές ουσίες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν 
μεμονωμένες περιπτώσεις ρύπανσης από 
σημειακές πηγές στα σημεία γεμίσματος των 
βυτίων των ψεκαστικών μηχανημάτων. 

Η επιτροπή επίσης παρακολουθεί την υλοποίηση των ειδι-
κών στόχων για την Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα 
(σύμφωνα με την σχετική αναφορά του ΥΠΕΚΑ, 2014).

Διασπορά 
ψεκαστικού νέφους

Αποστράγγιση

Απορροή

Σημειακές
πηγές
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ΔεΚεμΒριόΣ 2016
B. ελλαΔα 

Ενημερώσεις για το πρόγραμμα 

TOPPS και εκπαιδεύσεις 

αγροτών σε Δεσκάτη και 

Βελβεντό, σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔεΚεμΒριόΣ 2016
αΘΗνα 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του 

ΕΣΥΦ με την ανασκόπηση του 

2016

ιανόΥαριόΣ 2017 
μαΔριΤΗ

Συνέδριο για την Ασφαλή Χρήση 

φ.π. (SUI)

AGENDA

FLASH 

NEWS

οκτώβριος 2016 - κύπρος

Εκπαίδευση του ΕΣΥΦ σε αρμόδιες Αρχές για την καταπολέμηση 
των παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων.

νοέμβριος 2016 - δήμος Πέλλας, γιαννιτσά

Παρουσίαση του προγράμματος διαχείρισης πλαστικών φιαλών φ.π.

νοέμβριος 2016 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Παρουσίαση του προγράμματος ΤΟPPS και των βέλτιστων 
πρακτικών για την προστασία των υδάτων σε γεωτεχνικούς.

νοέμβριος 2016 - ρουμανία

Έκτη διεθνής συνάντηση Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας 
για το θέμα των παράνομων φυτοφαρμάκων. Εκπρόσωποι Αρχών 
και βιομηχανίας από τις τρεις χώρες συμμετείχαν σε συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. 

νοέμβριος 2016 - Βρυξέλλες

Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στην παρουσίαση των προγραμμάτων 
διαχείρισης πλαστικών φιαλών φ.π. των χωρών του δικτύου ECPA 
και στην επίδειξη του βέλγικου συστήματος Agri-Recover.

Γιαννιτσά, Παρουσίαση του προγράμματος 
διαχείρισης πλαστικών φιαλών φ.π.

Ρουμανία, Διεθνής συνάντηση 
για το θέμα των παράνομων 

φυτοφαρμάκων



Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται  
το 2017 να είναι μια καλή χρονιά  
με υγεία, αισιοδοξία και 
αποδοτικότητα
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