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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Eνα από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα του τομέα της φυτο-
προστασίας είναι η μη ορθή 

εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και η μη ορθολογική χρή-
ση και λειτουργία των ψεκαστικών 
μηχανημάτων.

Αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη 
δυσκολία εξάπλωσης της επιστημονι-
κής έρευνας και γνώσης στις αγροτι-

κές περιοχές έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων να μεταφέρονται συχνά εκτός 
στόχου και να επιβαρύνεται σημαντικά τόσο το περιβάλλον 
όσο και η ανθρώπινη υγεία.

Οι ημερίδες ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων και τη συνετή ρύθμιση και 
λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων αποτελούν τερά-
στιας σημασίας παράγοντα για την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων.

 Μέσω των διαλέξεων και των ομιλιών οι παραγωγοί λαμβά-
νουν πολύτιμη γνώση από τους εξειδικευμένους επιστήμο-
νες του τομέα και είναι σε θέση πλέον να αξιοποιήσουν και 
να μεταφράσουν τη νέα γνώση σε ορθολογικές, βιώσιμες 
και περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές.

Η οργάνωση αυτών των ημερίδων σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ 
της χώρας και τις οργανώσεις παραγωγών, τους ανθρώπους 
της πρώτης γραμμής, εξασφαλίζουν την ευστοχία τους και το 
πέρασμα των καλών αυτών πρακτικών στην πράξη.

Επιπλέον, εκτός από τη διάδοση της γνώσης και της έρευ-
νας, οι παραγωγοί έρχονται σε επαφή με τις τελευταίες 
εξελίξεις και νέες τεχνολογίες του ταχύτατα εξελισσόμενου 
τομέα της γεωργίας. 

Τέλος γίνεται δυνατή η επικοινωνία μεταξύ παραγωγών, επι-
στημόνων και κατασκευαστών, καθώς μπορούν να συζητή-
σουν και να ανταλλάξουν απόψεις και να επιτευχθεί αμφί-
πλευρο όφελος μέσω του διαλόγου.

Αντώνης Παρασκευόπουλος
Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας,  
ΠΕ Μεσσηνίας

Η ορθολογική χρήση των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων 
είναι από τους σημαντικότε-

ρους παράγοντες για την επιτυχή 
εφαρμογή της φυτοπροστασίας.

Όταν δεν ακολουθούνται αντίστοι-
χα οι ενδεδειγμένες διαδικασίες 
ορθολογικής χρήσης για τους ψε-
κασμούς, παρατηρούνται σοβαρά 
προβλήματα, που σχετίζονται με την 

ανθρώπινη υγεία (ψεκαστών και περιοίκων), το περιβάλλον, 
την αποτυχία της καταπολέμησης των φυτοπαθογόνων και 
την αύξηση του κόστους από άσκοπες επαναλαμβανόμε-
νες επεμβάσεις. 

Επειδή πολλές από τις λανθασμένες πρακτικές οφείλονται σε 
συνήθειες παλαιότερων γενεών, ο μόνος τρόπος για να αλ-
λάξουν αυτές οι συνήθειες είναι μέσα από την εκπαίδευση. 

Γι΄ αυτό οι ενημερωτικές Ημερίδες διαδραματίζουν σημαντι-
κό ρόλο στην απόκτηση γνώσης, που σχετίζεται με την ορ-
θολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τη σωστή 
ρύθμιση και τη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Η πραγματοποίηση αυτών των ημερίδων σε συνεργασία με 
τις ΔΑΟ των Περιφερειών και τις τοπικές Ομάδες και Συνε-
ταιρισμούς παραγωγών, διασφαλίζουν την επιτυχή αλλαγή 
νοοτροπίας και εφαρμογής ορθών πρακτικών.

Η κατάρτιση των παραγωγών από εξειδικευμένους επι-
στήμονες σε θέματα ορθολογικής χρήσης, σύγχρονων 
συστημάτων ψεκασμών και όλων των νεότερων ερευνητι-
κών δεδομένων, τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για 
αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία με μείωση του κό-
στους, προστασία της υγείας τους και του περιβάλλοντος 
γενικότερα.

Δρ. Δημήτρης Σταυρίδης 
Προϊστάμενος Τμ. Προστασίας Φυτών –  
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  
ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Οφέλη των Ημερίδων Ενημέρωσης 
σχετικά με τους Ψεκασμούς
Στο πλαίσιο της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών για την 
ορθή εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την ορθή 
βαθμονόμηση των ψεκαστικών, ο ΕΣΥΦ διενεργεί εκπαιδεύσεις  
σε συνεργασία με τις κατά τόπους ΔΑΟΚ και άλλους εμπλεκόμενους.  
Οι συνεργάτες μας λένε τη γνώμη τους:
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Συνάντηση για την καταπολέμηση  
του φαινομένου διακίνησης παράνομων 
και πλαστών φυτοφαρμάκων

Η 10η συνάντηση μεταξύ των αρμόδιων Αρχών (αδειοδότησης φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων, Περιφέρειας, Τελωνείων, Αστυνομίας) και της 
βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4 Οκτωβρίου 2018 
με θέμα: Καλύτερη συνεργασία για την καταπολέμηση του φαινομένου δι-
ακίνησης παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Κάθε χρόνο και με πρωτοβουλία της βιομηχανίας, οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες έρχονται κοντά με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για 
το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης μεταξύ των γειτονικών κρατών, 
καθώς και την ενίσχυση του δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών 
Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την καταπολέμηση του φαινομέ-
νου. Τα τελευταία χρόνια, η Europol έχει αναγνωρίσει επίσημα το πρόβλημα 
της διακίνησης παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων και τους κινδύ-
νους που αυτά ενέχουν και οργανώνει σε ετήσια βάση επιχειρήσεις όπως η 
Silver Axe (I, II, III).

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Τελωνείο 
Α’ Θεσσαλονίκης, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δραστηρι-
ότητες του Τελωνείου και την ανάλυση του κινδύνου που εφαρμόζουν για 
πιθανές περιπτώσεις παραποιημένων και παράνομων προϊόντων.

Γραμμή  
Καταγγελιών 

 
για τα Παράνομα 
Φυτοφάρμακα

800 11 39 100

Χρήσιμοι σύνδεσμοι  
του ΥΠΑΑΤ: 

Μη εγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα

1. Αναγνώριση μη εγκεκριμένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

2. Ενημέρωση παραγωγών για 
την αντιμετώπιση των παράνομων 
γεωργικών φαρμάκων

 Μάθετε περισσότερα για το θέμα των παράνομων 
φυτοφαρμάκων, στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΦ

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Enimerosi_Elegktikon_Dioktikon_Arxon110118.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Enimerosi_Elegktikon_Dioktikon_Arxon110118.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Odigies_Paranoma_FP.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Odigies_Paranoma_FP.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Odigies_Paranoma_FP.pdf


www.esyf.gr | 4

17 Οκτωβρίου 2018, 

Φιλιατρά
Σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας και το Ίδρυμα Καπετάν 
Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, πραγματοποιήσαμε 
στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Φιλιατρά εκ-
παιδευτική εσπερίδα, όπου πάνω από 50 άτομα από ομάδες 
παραγωγών, επαγγελματίες ψεκαστές, ιδιώτες καταστημάτων 
αγροεφοδίων και σταθμών ελέγχου ψεκαστικών και γεωπό-
νοι σύμβουλοι συμμετείχαν στην εκπαίδευση. Στο σεμινάριο 
δείξαμε στην πράξη:

✓�πώς προστατεύουμε την υγεία μας με Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας κατά τον ψεκασμό

✓�πώς προστατεύουμε το περιβάλλον (νερά-βιοποικιλότητα) 
και τις καλλιέργειές μας

✓�πώς γίνεται η ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

✓�πώς ελέγχουμε και βαθμονομούμε ψεκαστικό εξοπλισμό 
(αυλό, νεφελοψεκαστήρα)

✓�Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης για τη μείωση διασποράς 
σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης

✓�νέες τεχνολογίες ψεκαστικών ακροφυσίων

Την εκπαίδευση παρακολούθησε και κατέγραψε τα αποτε-
λέσματά της ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από το τμήμα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο 
πλαίσιο του προγράμματος AgriDemo-F2F (HORIZON 2020).

OI ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΣΥΦ

 Δείτε το βίντεο από την εκπαίδευση στα Φιλιατρά 

➔

Η συνεργασία του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τον 

ΕΣΥΦ είναι πολύχρονη και πολυ-

σχιδής μιας και στον οργανισμό έχουμε 

βρει έναν εταίρο ενημερωμένο, δραστή-

ριο και με ειλικρινή διάθεση να μεταφέ-

ρει τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, σε 

συνεργασία με τους έλληνες ερευνητές, 

κοντά στον Έλληνα παραγωγό. 

Αυτή τη φορά είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε στο πλαίσιο ενός 

ερευνητικού προγράμματος του Ορίζοντα 2020 «Οικοδομώντας 
μια διαδραστική κοινότητα γεωργικών επιδείξεων: ενισχύ-
οντας την μάθηση μεταξύ αγροτών – AgriDemo-F2F» στο 

οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγρο-

τικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας με επιστημονικό 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλέξανδρο Κουτσούρη. 

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να καταγράψει τους 

ενεργούς επιδεικτικούς αγρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, κυ-

ρίως, να αναλύσει και να αξιολογήσει εκείνα τα διαρθρωτικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά που καθιστούν τους επιδεικτικούς 

αγρούς ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης και διάχυσης της 

καινοτομίας μεταξύ των παραγωγών. 

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε ως μελέτη περίπτωσης τις σχετικές 

επιδείξεις που διοργανώνει στον αγρό ο ΕΣΥΦ για ψεκαστές και 

γεωτεχνικούς σε θέματα ορθής φυτοπροστασίας και χρήσης ψε-

καστικών μηχανημάτων. Βρεθήκαμε, λοιπόν, στη σχετική συνά-

ντηση που διοργανώθηκε το απόγευμα της 17ης Οκτωβρίου στα 

Φιλιατρά σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ Τριφυλίας – ΠΕ Μεσσηνίας 

και το ‘Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. 

Μια πραγματικά υποδειγματική δουλειά και συνεργασία μεταξύ 

ενός φορέα που αξιοποιεί διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους 

προκειμένου να ενημερώσει τους παραγωγούς και μιας ΔΑΟΚ 

που έχει την τύχη να διευθύνεται από έναν εξαιρετικό συνάδελφο 

Γεωπόνο, τον κ. Αντώνη Παρασκευόπουλο, που έχει συνδέσει το 

όνομά του με την ιστορία και την ανάπτυξη της γεωργικής παρα-

γωγής στην περιφέρεια. Δεν ήταν τυχαίο, λοιπόν, ότι μια ζωντανή 

ομάδα περίπου 50 παραγωγών, μεταξύ των οποίων αρκετοί νέοι 

καθώς και δυναμικοί εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων και 

συνεταιρισμών, βρέθηκαν στο χωράφι για να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευθούν σε θέματα που συνδέονται με την προστασία του 

περιβάλλοντος, την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και 

φυσικά την ίδια την υγεία των παραγωγών και των τοπικών κοι-

νοτήτων. Η συζήτηση σε βάθος, τα ερωτήματα στοχευμένα και 

συνεχή και η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή 

κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο έως αργά το βράδυ, αποδει-

κνύοντας την ουσιαστική χρησιμότητα της επίδειξης ως μέσου δι-

άχυσης και ενίσχυσης της γνώσης των παραγωγών. Παράλληλα, 

όμως, ανέδειξαν και την ειλικρινή αγωνία των παραγωγών για την 

ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα προστασίας του περι-

βάλλοντος και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων. 

Γιώργος Αλεξόπουλος, Δρ.
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης,  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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25 Νοεμβρίου

Λυγαριά, Λαμία
Παρουσιάσαμε στον αγροτικό συνεταιρισμό ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ 
θέματα που αφορούν στην ορθολογική χρήση φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων όπως: Μέσα Ατομικής Προστασίας, 
προδιαγραφές αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, Βέλτιστες 
Πρακτικές Διαχείρισης για την προστασία των νερών και 
συζητήσαμε με τα μέλη του.

30 Νοεμβρίου 2018, 

Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαίδευση σε φοιτητές του ΓΠΑ του Τμήματος Αξιοποίηση 
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής σε θέματα και 
δραστηριότητες του ΕΣΥΦ, όπως και πρακτική επίδειξη νέων 
τεχνολογιών σε ψεκαστικά μηχανήματα.

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

13 Δεκεμβρίου 2018 

Λάρισα, Τύρναβος
Στο πλαίσιο του προγράμματος TOPPS πραγ-
ματοποιήσαμε στη Λάρισα ενημερωτικό 
σεμινάριο στις Βέλτιστες Πρακτικές 
Διαχείρισης (ΒΠΔ) προστασίας των 
νερών από ρύπανση σημειακών και 
διάχυτων πηγών από φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα. Στο σεμινάριο 
συμμετείχαν τεχνικοί των εταιρειών 
μας, καθώς και εκπρόσωποι από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Τμήμα Φυτοπροστα-
τευτικών Προϊόντων), το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής της ΠΕ 
Λάρισας, το Τμήμα Εδαφοϋδατικών Πόρων από το Ινστιτούτο 
Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ στη Λάρισα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου 
όπου σε αγρό στον Τύρναβο έγινε επίδειξη όλων των ΒΠΔ 
σε πραγματικές συνθήκες. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν να 
γίνει αντιληπτό στους άμεσα εμπλεκόμενους με τα θέματα 
φυτοπροστασίας, από το επίπεδο της αξιολόγησης και έγκρι-
σης των προϊόντων μέχρι το επίπεδο της εφαρμογής τους, 
πώς αυτές οι ΒΠΔ μπορούν να ενσωματωθούν στην πράξη 
για την προστασία των υδάτινων πόρων.

 Δείτε το βίντεο από την εκπαίδευση στη Λάρισα

➔



www.esyf.gr | 6

Παρουσιάσεις και δράσεις  
των επιτροπών του ΕΣΥΦ
Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες 
δράσεις των επιτροπών μας. 

Επιτροπή Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Καλλιεργειών, Περιβάλλοντος 
και Τροφίμων
Η επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών του ΕΣΥΦ, 
η οποία συμμετείχε στον κύκλο ανοιχτών διαβουλεύσεων για τις 
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια, 
παρακολουθεί και σχολιάζει τα τελικά κείμενα των Οδηγιών όπως 
αυτά αναρτώνται από το ΥπΑΑΤ. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί 
οι Οδηγίες για τις καλλιέργειες Ελιά, Βαμβάκι, Κερασιά, Καπνός, 
Αμπέλι, Ρύζι και Ακτινίδιο. Οι οδηγίες αυτές καθώς και αναλυτικές 
πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ. 

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 θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα 
τελικά κείμενα των όποιων Οδηγιών αναρτηθούν στο μέλλον και θα 
διαβιβάζει τυχόν σχόλιά της στο ΥΠΑΑΤ.

Η επιτροπή μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση του 
Εθνικού Καταλόγου Χρήσεων Ήσσονος Σημασίας καθώς και με την 
πρότασή της για τη δημιουργία Εθνικού καταλόγου Καλλιεργειών 
Ήσσονος Σημασίας. Στους επόμενους μήνες αναμένεται σχετική 
πρόταση του ΥπΑΑΤ η οποία σχετίζεται με τροποποίηση της 
ισχύουσας ΥΑ 10088/115732-26/9/2013 «Διαδικασία Καθορισμού 
Χρήσεων Ήσσονος Σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για 
επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε Χρήσεις Ήσσονος 
Σημασίας», επί της οποίας η επιτροπή είναι έτοιμη να αποστείλει τα 
σχόλιά της στα θέματα που την αφορούν.

Τεχνική επιτροπή
Οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες που αφορούν την έγκριση των φ/π 
στην ΕΕ και στην Ελλάδα συνεχώς αλλάζουν με αποτέλεσμα να 
απαιτείται συνεχής αλληλοενημέρωση και επικοινωνία τόσο μεταξύ 
των μελών του ΕΣΥΦ όσο και με τις αρμόδιες αρχές και τους 
εμπλεκόμενους φορείς.

Στις μηνιαίες συσκέψεις της ΤΕΠ (Τεχνικής Επιτροπής) του ΕΣΥΦ, το 
τελευταίο εξάμηνο επικεντρωθήκαμε κυρίως στα ακόλουθα θέματα:

•�Διαμόρφωση Πρότασης για τα νέα παράβολα τα οποία αναμένεται 
να ισχύσουν το 2019

•�Διαμόρφωση Πρότασης για την διαδικασία και τις απαιτήσεις 
σχετικά με την διαδικασία των 120 ημερών η οποία δημοσιεύθηκε 
και ισχύει από 18-09-2018

•�Γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα (General Food Law) και τις 
συνέπειες στις διαδικασίες που αφορούν τα φ/π

•�Νέες απαιτήσεις για την ενημέρωση των Κέντρων Δηλητηριάσεων 
σχετικά με την Ταξινόμηση και Σήμανση των σκευασμάτων φ/π 
που κυκλοφορούν στην αγορά, με την καταγραφή συγκεκριμένου 
Κωδικού στις ετικέτες, που θα ισχύσει από 1-1-21 για τα φ/π (από 
1-1-20 για τα λοιπά χημικά)

•�Προετοιμασία και συμμετοχή στην Ετήσια Συνάντηση του Νότου 
στη Σόφια στις 30-31/10/2018 .

•�Προετοιμασία για τις 2 ετήσιες συναντήσεις με την Συντονιστική 
Αρχή στις 29/7 και 3/12 όπου αναλύθηκαν και προτάθηκαν λύσεις 
σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως διευκρινίσεις 
για την εφαρμογή της νέας Απόφασης των 120 ημερών, την 
Αμοιβαία Αναγνώριση εγκρίσεων, την εφαρμογή του Άρθρου 43 
για τις επανεγκρίσεις των σκευασμάτων και άλλα.

Το 2019 αναμένεται να μας απασχολήσουν:

-Συγκριτική Αξιολόγηση

-Χρήσεις Μικρής σημασίας

-Εθνικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση

Επιτροπή για την προστασία των νερών
Η επιτροπή παρακολουθεί σε όλη την επικράτεια τα προγράμματα 
που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση της ρύπανσης των 
υδάτων (Ετήσιοι έλεγχοι και προγράμματα ΕΣΠΑ) και προωθεί 
τις ΒΠΔ του TOPPS και του Συνδέσμου γενικότερα στo πλαίσιo 
της ασφαλούς και ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στη γεωργία.

Επιτροπή για τη βιοποικιλότητα
Η επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των ειδικών στόχων για 
την Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα (σύμφωνα με την 
σχετική αναφορά του ΥΠΕΚΑ, 2014). Στόχος μας για το 2019 
είναι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε, όπου είναι αυτό 
εφικτό, συνεργασίες με φορείς για την Προστασία της Ελληνικής 
Βιοποικιλότητας.



AGENDA

› 13 Σεπτεμβρίου 2018: 
Ο ΕΣΥΦ συμμετείχε στη στρογγυλή  
τράπεζα του IX International Soil and  
Substrate Disinfestation Symposium  
στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα: "FUTURE  
OF SOIL DISINFESTATION IN THE EUROPEAN 
REGULATORY CLIMATE".

› 26-28 Σεπτεμβρίου 2018, 7ο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα ψεκαστικά 
μηχανήματα (SPISE)
To 7o Ευρωπαϊκό Συνέδριο SPISE (Standardized 
Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe, 

http://www.spise2018.eu/) έλαβε χώρα στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κι ο ΕΣΥΦ συμμετείχε 
στη διοργάνωση. Το συνέδριο περιλάμβανε και πρακτική 
επίδειξη νέων τεχνολογιών ψεκαστικών μηχανημάτων, 
η οποία έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της 
Επιδαύρου. 

Η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωργών και συμβούλων 
για την ορθή χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων, πρέπει 
να ενισχυθούν. Η βιομηχανία φυτοπροστασίας μέσω 
προγραμμάτων όπως το TOPPS, βρίσκεται στο πλευρό 
όλων των εμπλεκομένων. Μάθετε περισσότερα για το 

πρόγραμμα TOPPS πατώντας εδώ.

› 1 Οκτωβρίου 2018, Έναρξη 
προγράμματος OPTIMA (HORIZON 
2020)
O ΕΣΥΦ συμμετείχε στην έναρξη του προγράμματος 
στο ΓΠΑ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 
διαχείρισης (IPM) τριών ιδιαίτερα σοβαρών ασθενειών 
των φυτών (περονόσπορος αμπέλου, φουζικλάδιο 
μηλιάς, αλτερναρίωση καρότου) με καινοτόμα 
συστήματα Γεωργίας Ακριβείας. Περισσότερες 

πληροφορίες, εδώ.

› 1 Δεκεμβρίου 2018, Ινστιτούτο 
Γεωργικών Επιστημών, Κτήμα Συγγρού
Ο ΕΣΥΦ παρουσίασε τις δράσεις του για την ασφαλή 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται 
στο ΙΓΕ για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών 
στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον.

› 8 Δεκεμβρίου 2018, 10ο Φεστιβάλ 
Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας 

Στο πλαίσιο του προγράμματος του φετινού 
Φεστιβάλ, ο ΕΣΥΦ παρουσίασε σε μελισσοκόμους 
και στο ευρύ κοινό τις πρωτοβουλίες του κλάδου των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των 
μελισσών.

› 29-30 Οκτωβρίου 2018, Σόφια
Συμμετοχή στη συνάντηση της μόνιμης επιτροπής για τη 
Νότια Ζώνη για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για 
εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με βάση των 

Κανονισμό (ΕΚ) 2009/1107.

Φεβρόυαριός 2019 | βερόια: Εισήγηση σε Συνέδριο του προγράμματος Bee project

μαρτιός 2019 | ΚαλαμΠαΚα: Εκπαίδευση σε παραγωγούς της ABEK ΝΟΜΙΚΟΣ

FLASH NEWS

Σόφια
IX International Soil and Substrate Disinfestation 

Symposium στο Ηράκλειο Κρήτης Ευρωπαϊκό Συνέδριο SPISE

http://www.spise2018.eu/
http://esyf.gr/index.php/draseis/prostasia-twn-nerwn/
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/simantiki-eyropaiki-hrimatodotisi-me-syntonisti-geoponiko-panepistimio-athinon-apo


Ο Ε.ΣΥ.Φ.  
σας εύχεται  
Καλά Χριστούγεννα 
κι ευτυχισμένο  
το Νέο Έτος

Mείνετε ενημερωμένοι  για τις δράσεις,  
μάθετε πρώτοι τα νέα μας και στείλτε μας τις απόψεις σας 

μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook!
 

https://www.facebook.com/esyf.syn/
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