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EDITORIAL

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γε-
ωργικών εφοδίων στην αγροτική παραγωγή; 
Κατά πόσο συνεισφέρουν στη βελτίωση της 

σοδειάς, στην προστιθέμενη αξία του τελικού προϊό-
ντος, στο εισόδημα του παραγωγού, στην εθνική οι-
κονομία; Τι συμβαίνει στη Ελλάδα και τι στην Ευρώ-
πη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τις κατευθύνεις 
της ΚΑΠ και τις υποχρεώσεις που θέτουν οι νέες 
στρατηγικές της ΕΕ; 

Αυτά είναι κάποια από τα πολλά και σύνθετα ερω-
τήματα στα οποία απαντά η μελέτη του Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) 
σχετικά με την συνεισφορά των εισροών στην αγρο-
τική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα 
στην Ελλάδα.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης, καταδεικνύεται 
περίτρανα ότι περισσότερο από το 80% του κόστους 
της αγροτικής παραγωγής, αποτελούμενο κυρίως 
από ενέργεια, ενοίκια και εργατικά, είναι εντελώς 
ανεξάρτητο από την βιομηχανία εισροών και μπο-
ρεί να επηρεαστεί μόνο με στοχευμένες κρατικές 
παρεμβάσεις. Έναντι του υπολειπόμενου 20%, ο 
κλάδος των εισροών προσφέρει το μεγαλύτερο 
κομμάτι της χρηματοδότησης και σχεδόν το σύνο-
λο της καλλιεργητικής τεχνογνωσίας στον Έλληνα 
παραγωγό, σηκώνοντας έτσι ένα πολύ μεγαλύτερο 
βάρος της αγροτικής παραγωγικής αλυσίδας από 
αυτό που ενδεχομένως του αναλογεί.

Ένα άλλο σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι 
ότι ο μικρός μέσος κλήρος, ένα παλιό και αναγνω-
ρισμένο πρόβλημα της Ελληνικής γεωργίας, δεν 
αποτελεί τροχοπέδη μόνο στο παρόν αλλά, αν δεν 
αλλάξει κάτι δραστικά, θα αποτελέσει σοβαρότατο 
εμπόδιο και στο μέλλον, κυρίως όσον αφορά στην 
οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης εργαλείων ψη-
φιακής γεωργίας. Ως εκ τούτου, καθίσταται ακόμα 
πιο εμφανές ότι η προοπτική ανάπτυξης της γεωρ-
γίας και της αύξησης του αγροτικού εισοδήματος 
περνάει οπωσδήποτε μέσα από συνεργασίες, βασι-
σμένες πάνω σε οργανωμένες ομάδες παραγωγών 
από την μια πλευρά και τη συμβολαιοποιημένη πα-
ραγωγή προϊόντων συμφωνημένων προδιαγραφών 
από την άλλη, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία 

στον τελικό χρήστη, είτε είναι αυτός ο καταναλωτής 
είτε η βιομηχανία τροφίμων. 

Σχετικά με τη νέα πολιτική της Ε.Ε. όσον αφορά 
στην Πράσινη Συμφωνία, στις Στρατηγικές «Από το 
αγρόκτημα στο Πιάτο» και στη Βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030, η βιομηχανία φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων ήταν και είναι ένθερμος υποστηρι-
κτής κάθε προσπάθειας προστασίας του περιβάλ-
λοντος, του καταναλωτή και των φυσικών πόρων. Η 
σθεναρή μας προσήλωση ως κλάδος στην ενεργή 
προώθηση πολιτικών όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και 
η αειφόρος γεωργία τα τελευταία 10 χρόνια δεν πρέ-
πει να αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία σε έναν 
καλόπιστο παρατηρητή όσον αφορά στις προθέσεις 
μας. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε την υποχρέωση ως 
κλάδος να καταδείξουμε το γεγονός ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση κάθε Ευρωπαϊκής νομολογίας είναι οι 
στόχοι που τίθενται να είναι ρεαλιστικοί, να λαμβά-
νουν υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και 
να δίνεται το κατάλληλο χρονικό περιθώριο για την 
επίτευξή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Ευρώπη 
μας κινδυνεύει να απωλέσει σταδιακά κάθε ουσια-
στική αγροτική δραστηριότητα, κάτι που, πέρα από 
τον αναπόφευκτο οικονομικό αντίκτυπο, θα θέσει 
σε μεγάλο κίνδυνο τον βασικό στρατηγικό στόχο 
που κάθε κράτος ή ένωση κρατών πρέπει να έχει: 
αυτόν της επισιτιστικής επάρκειας.

Ευθυμιάδης Βάσος,  
Πρόεδρος EΣΥΦ
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Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακή εκδήλωση των Συνδέσμων Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), 
Προϊόντων Θρέψης και Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) και Πολλαπλασι-
αστικού υλικού (ΣΕΠΥ) και για την παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχα-
νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Η συνεισφορά των εισροών 
στην αγροτική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα 
στην Ελλάδα».

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ παρουσιάζονται στοιχεία για την αγρο-
τική παραγωγή και το εισόδημα από γεωργική δραστηριότη-
τα, το πώς διαρθρώνεται η αγροτική παραγωγή, στοιχεία για 
την παραγωγικότητα, τη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις και 
τις κλαδικές διασυνδέσεις του αγροτικού τομέα, παράγοντες 
που επηρεάζουν την αγορά των βασικών αγροτικών εφοδίων 
– λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σπόροι και πολλα-
πλασιαστικό υλικό –, το επιχειρηματικό περιβάλλον και ρυθμι-
στικό πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργούν τα εφόδια.

Ποιο είναι όμως το «αποτύπωμα» του κλάδου αγροτι-
κών εφοδίων στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας; 
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα βασικά αγροτικά εφόδια στηρίζουν 
πολύπλευρα τον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα, ενώ η παρα-
γωγή και διανομή τους συνιστά μια σημαντική οικονομική δρα-
στηριότητα για την ελληνική οικονομία. Συνολικά, η επίδραση 
του κλάδου παραγωγής, εμπορίας και διανομής αγροτικών 
εφοδίων στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε €1.459 εκατ., 
που ισοδυναμούν με 0,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2018, εκ 
των οποίων τα €827 εκατ. (57%) οφείλονται στη βιομηχανία 
και τα €632 εκατ. (43%) στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
αγροτικών εφοδίων. Για κάθε ευρώ που δαπανάται για την 
αγορά των προϊόντων του κλάδου το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 2 
ευρώ. Η επίδραση στην απασχόληση εκτιμάται σε 43.544 θέ-
σεις εργασίας, οι οποίες ισοδυναμούν με το 1,1% περίπου της 

Η συνεισφορά των εισροών στην αγροτική 
παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού 
τομέα στην Ελλάδα

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2018 και κάθε θέση 
εργασίας στην παραγωγή, εμπορία και διανομή αγροτικών 
εφοδίων συνδέεται με 3,4 θέσεις εργασίας πλήρους απασχό-
λησης στο σύνολο της οικονομίας

Η δαπάνη για αγροτικά εφόδια στην Ελλάδα κινείται 
στην περιοχή του 22% του συνολικού κόστους αγρο-
τικής παραγωγής (βλ. Διάγραμμα 2 της μελέτης). Όλες οι 
κατηγορίες κόστους είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους πα-
ραγωγούς, ωστόσο τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι οι εξε-
λίξεις στο κόστος ενέργειας και δευτερεύοντος στο κόστος 
εργατικών, άρδευσης, ενοικίων είναι μεγαλύτερου ενδιαφέ-
ροντος για τον αγροτικό τομέα, καθώς αυτές οι κατηγορίες 
καλύπτουν σχεδόν τα 2/3 του κόστους παραγωγής.

Διάγραμμα 2: Κατανομή κόστους παραγωγής 
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ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ

Ως ποσοστό της αξίας της φυτικής αγροτικής παραγωγής, η 
δαπάνη για κάθε μια κατηγορία αγροτικών εφοδίων κυμάν-
θηκε το 2018 από 3,2% έως 4,0%. Αντίστοιχα, αν εξαιρεθεί 
η κτηνοτροφία, η δαπάνη για εφόδια κυμάνθηκε το ίδιο έτος 
από 6,3% έως 7,9% του κόστους παραγωγής. Η συμμετοχή 
των αγροτικών εφοδίων στην αξία της φυτικής αγρο-
τικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι η δεύτερη χαμη-
λότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 8 ποσοστιαίες 
μονάδες μικρότερη του μέσου όρου της ΕΕ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία και τις εκτιμήσεις για το έτος 2018 (Βλ. Διάγραμμα 3 
της μελέτης).

νωση, την χαμηλή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εξοπλι-
σμού, τη δυσμενή ηλικιακή και εκπαιδευτική διάρθρωση του 
ανθρώπινου δυναμικού και το περιορισμένο R&D, τη μεγάλη 
εξάρτηση από επιδοτήσεις και την έλλειψη στρατηγικού σχε-
διασμού για την αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών 
προϊόντων αγροδιατροφής

Καταλήγοντας, ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης του αγροτικού 
τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση στον τεχνολογικό (π.χ. γεωρ-
γία ακριβείας, καινοτόμα εφόδια κλπ.) και οργανωτικό εκσυγ-
χρονισμό, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη 
στενή συνεργασία με φορείς έρευνας, και στην επανατοποθέ-
τηση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, τόσο στην 
εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, θα έχει σύμφωνα με 
το ΙΟΒΕ θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και 
το εισόδημα των παραγωγών, καθιστώντας τους λιγότερο ευ-
άλωτους σε εξωγενείς διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασαν ο Γενικός Δι-
ευθυντής του ΙΟΒΕ, κύριος Νίκος Βέττας και ο Υπεύθυνος 
Κλαδικών Μελετών του ΙΟΒΕ, κύριος Γιώργος Μανιάτης. Στη 
συζήτηση συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κύριος Μάκης Βορίδης. Από πλευράς της βιομη-
χανίας των αγροτικών εφοδίων συμμετείχαν οι Πρόεδροι των 
τριών Συνδέσμων κκ. Βάσος Ευθυμιάδης (ΕΣΥΦ), Γιάννης Βε-
βελάκης (ΣΠΕΛ) και Θύμης Ευθυμιάδης (ΣΕΠΥ). Τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης και την παρα-
κολούθησαν περίπου 200 άτομα από διάφορους φορείς, τον 
κλάδο των εισροών, τα καταστημάτων εμπορίας αγροτικών 
εφοδίων, τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και δημοσιογράφοι.

Ο Υπουργός κ. Βορίδης, συμμετείχε στη συζήτηση έχοντας 
μόλις επιστρέψει από κρίσιμο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, 
φέροντας τα τελευταία νέα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή. Παράλληλα με σημαντικές τοποθετήσεις του γύρω από τη 
Νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συζήτησε με τους παρευ-
ρισκόμενους για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελλη-
νική γεωργία και πώς θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Διάγραμμα 3: Συμμετοχή δαπάνης αγροτικών εφοδίων στην αξία φυτικής 
αγροτικής παραγωγής, 2018

 
Πηγή: Eurostat. Economic Accounts of Agriculture, Ανάλυση ΙΟΒΕ 
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Λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό Προστατευτικά φυτών

Πέρα από τη συνεισφορά του στα μεγέθη της ελληνικής οικο-
νομίας και στην απασχόληση, ο ευρύτερος κλάδος των αγρο-
τικών εφοδίων έχει αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο διανομής στο 
σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας, προσφέροντας 
πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες και, στο μέτρο του δυ-
νατού, πιστώσεις στους παραγωγούς, οι οποίες καλύπτουν 
ελλείψεις αναφορικά με την ορθολογική και ενημερωμένη 
χρήση αγροτικών εφοδίων και τη χρηματοδότηση του αγρο-
τικού τομέα. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλώσεις αγροτι-
κών εφοδίων επηρεάστηκαν από τη δυσμενή κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια φαίνεται 
ότι η κατάσταση στην αγορά αγροτικών εφοδίων έχει σταθε-
ροποιηθεί.

Σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα των γε-
ωργικών εφοδίων είναι η ορθολογική και ενημερωμένη χρήση 
πιστοποιημένων αγροτικών εφοδίων, που οδηγούν σε αύξηση 
της απόδοσης και βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής, 
ενισχύοντας την ασφάλεια και επάρκεια των τροφίμων και την 
ανταγωνιστικότητα των παραγωγών. Ωστόσο, η μελέτη επι-
σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην 
ενημέρωση των παραγωγών αναφορικά με την ορθολογική 
χρήση των αγροτικών εφοδίων, ώστε να αντιμετωπιστούν φαι-
νόμενα όπως η ανεπαρκής λίπανση, η χρήση μη πιστοποιημέ-
νων ή παράνομων αγροτικών εφοδίων και η μη ορθή χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία μεσοπρόθεσμα 
υποσκάπτουν την παραγωγική ικανότητα και την ποιότητα των 
προϊόντων του αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κύριες διαρθρωτικές αδυναμίες 
της ελληνικής γεωργίας περιλαμβάνουν τον κατακερματισμό 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την αναποτελεσματική οργά-

Παρακολουθήστε  
την εκδήλωση εδώ

› Βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ ολόκληρη τη μελέτη  
και τη σχετική παρουσίαση.

https://www.youtube.com/watch?v=aCyYjA37MWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aCyYjA37MWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aCyYjA37MWg&feature=youtu.be
http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=205
http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=205
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Στις 15 Οκτωβρίου 2020 στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ, με πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ. 
Θεσσαλίας, συναντήθηκαν Δήμαρχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Γ.Γ. συντονι-
σμού διαχείρισης αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Γραφάκος  Μανώλης, ο Γ.Γ. του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκος Γεώργιος, η Γεν. Δ/ντρια ΕΣΥΦ κ. Υδραίου 
Φραντζέσκα, ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός, εκπρόσωποι του Γεωπονικού Συλλό-
γου Ν. Λάρισας, Π.Ο.Σ.Γ. και ΓΕΩΤΕ.Ε. Κ/Ε, σε ημερίδα με θέμα τη διαχείριση των 
κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τα επόμενα βήματα που 
έρχονται για τη σταδιακή υλοποίηση ενός πανελλαδικού συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης αυτών των αποβλήτων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας 

Πρόγραμμα TOPPS (προστασία των υδάτων) και 
SUI (ασφαλής χρήση φ/π)
Στις 23 Οκτωβρίου 2020 παρουσιάστηκαν σε τηλεημερίδα οι πρακτικές ορθής φυ-
τοπροστασίας στην ημερίδα για τη συμβολαιακή γεωργία στο βυνοποιήσιμο κριθάρι, 
την οποία φιλοξένησε διαδικτυακά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνερ-
γασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και το πρόγραμμα του ΙΣΝ «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά».

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρόγραμμα για την σύννομη διακίνηση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση εκπροσώπων 
του ΕΣΥΦ, ΥπΑΑΤ, ΜΦΙ της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελ-
λάδος, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Θεσσαλονίκης και του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης. Το κύριο θέμα ήταν τα ευρήματα των ελέγχων για απομιμητικά και 
παράνομα φ/π το 2020, καθώς και η ενίσχυση των μελλοντικών ελέγχων. Την επό-
μενη ημέρα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των Αρχών Ελλάδας και Βουλγαρίας 
με το ίδιο αντικείμενο και την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους.

Πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φ/π
Το πιλοτικό πρόγραμμα συνεχίστηκε και το 2020 σε συνεργαζόμενους Δήμους και 
άλλους φορείς και πραγματοποιήθηκαν συλλογές ξεπλυμένων κενών συσκευασιών 
στη Βέροια, στα Μέγαρα, στους 7 Δήμους του Νομού Λάρισας και στη Φαρκαδόνα. 

Δεσμεύσεις ECPA στο 
πλαίσιο των Στρατηγικών 
της Πράσινης Συμφωνίας
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ο Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ECPA) ανα-
κοίνωσε ένα ευρύ φάσμα δεσμεύσεων της 
βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών και βιο-
προστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ για την 
υποστήριξη των πρωτοβουλιών της Πράσι-
νης Συμφωνίας.

Οι έξι μετρήσιμοι στόχοι εστιάζονται σε 
3 τομείς:
1. Καινοτομία και επενδύσεις

•  επένδυση 10 δισ. ευρώ στη γεωργία 
ακρίβειας και στις ψηφιακές τεχνολογίες

•  επένδυση 4 δισ. ευρώ σε καινοτόμα 
προϊόντα

2. Κυκλική οικονομία
•  έως το 2025 θα διασφαλιστεί η ύπαρξη 

συστημάτων συλλογής κενών συσκευα-
σιών σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, επε-
κτείνοντας το πρόγραμμα σε 2 επιπλέον 
Κράτη Μέλη κάθε χρόνο

• έως το 2025 το μέσο ποσοστό συλλογής 
συσκευασιών φ/π στην ΕΕ να φτάσει το 75%

3. Προστασία υγείας και πριβάλλοντος
• εκπαίδευση 1 εκ. αγροτών και συμβούλων 

τους στην ΕΕ σε θέματα βέλτιστων πρακτι-
κών διαχείρισης προστασίας καλλιεργειών, 
υδάτων και περιβάλλοντος

• διάθεση τεχνολογιών Κλειστού Συστή-
ματος Μεταφοράς (CTS) στο 100% των 
Ευρωπαίων αγροτών και χειριστών ψεκα-
στικών μηχανημάτων, για την περαιτέρω 
μείωση της έκθεσής τους 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δε-
σμεύσεις, θα βρείτε εδώ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ECPA

https://www.pedthessalias.gr/2020/10/16/upen/
https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments
https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments
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Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του ΕΣΥΦ
Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες δράσεις των επιτροπών μας. 

› Τεχνική επιτροπή
Κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου η ΤΕΠ ασχολήθηκε κυρίως με «νομοθετικό έργο» 
αφού ένας σημαντικός αριθμός εγκυκλίων ή/και Υπουργικών Αποφάσεων δημοσιεύθηκε, δι-
ευκολύνοντας έτσι τις διάφορες διαδικασίες και απαιτήσεις για τις εγκρίσεις κυκλοφορίας 
φ/π με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες εφαρμογής.

•  Υπουργική Απόφαση (24/08/2020) αλλά και σχετική εγκύκλιος (29/09/2020) εγκύκλιος για 
τη Συγκριτική αξιολόγηση

•  Εγκύκλιος για την διαδικασία αίτησης για την έγκριση φ/π σύμφωνα με το άρθρο 34 του 
Κανονισμού 1107/2009

•  Εγκύκλιος για την διαδικασία διευρύνσεων σε φ/π εγκεκριμένων σύμφωνα με το άρθρο 34
•  Εγκύκλιος Διάθεσης αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά

Επί πλέον είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση των ακολούθων Υπ. Αποφάσεων:

•  Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις Εθνικές Απαιτήσεις
•  Σχέδιο πρωτοκόλλου πειραματισμού αποτελεσματικότητας για τη καταπολέμηση του δάκου 

της ελιάς με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης
•  Σχέδιο Απόφασης για την Ερασιτεχνική έγκριση φ/π

Σε όλα τα προαναφερόμενα η ΤΕΠ συμμετείχε ενεργά με προτάσεις, σχόλια και θέσεις που 
εκπροσωπούσαν την βιομηχανία.

›  Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, 
Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Η Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών του ΕΣΥΦ, το διάστημα αυτό του 
2020 ασχολήθηκε με την επεξεργασία των βασικών αξόνων της στρατηγικής της ΕΕ «Από το 
Χωράφι στο Πιάτο» και την εξειδίκευσή τους σε θέματα ορθολογικής χρήσης των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών.  Ειδικότερα έγιναν 
πρώτες συζητήσεις σχετικές με τη νέα ΚΑΠ που θα συνδεθούν με τη νέα Στρατηγική και οι 
όποιες θα σχετίζονται με την εφαρμογή Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, τεχνι-
κών γεωργίας ακριβείας, ενίσχυσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης κλπ.

›  Επιτροπή για την 
προστασία των υδάτων

Η επιτροπή ασχολήθηκε με:

•  τη δεύτερη γενιά σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής ποταμού (RBMP) δυ-
νάμει της Οδηγίας-Πλαισίου για τα ύδατα, 
που αφορούν την παρακολούθηση και 
διαχείριση της ποιότητας των υδάτων στα 
διαφορετικά διαμερίσματα της χώρας

•  τις σχετικές Οδηγίες για την  αξιολόγηση 
των μέχρι τώρα στοιχείων παρακολούθη-
σης (από το 2012 μέχρι πρόσφατα), λαμβά-
νοντας υπόψη τα δημοσιευμένα στοιχεία 
στο WISE και άλλων ερευνητικών ινστιτού-
των (Γενικό Χημείο του Κράτους)

•  την επικοινωνία των επιστημονικών θέσε-
ων μας για την αναθεώρηση της Οδηγίας 
για το Πόσιμο Νερό και την προετοιμασία 
προτάσεων/λύσεων που αφορούν στην 
εναρμόνιση και στην εφαρμογή των διατά-
ξεων των παραπάνω Οδηγιών σε επίπεδο 
χώρας π.χ. για την αναθεώρηση της Οδη-
γίας για τα Υπόγεια Ύδατα.

› Επιτροπή για τη Βιοποικιλότητα 
Η επιτροπή πραγματοποίησε:

•  τη συλλογή όλων των τεχνικών οδηγιών και των Κανονισμών που συνδέονται με την βιοποι-
κιλότητα καθώς και επιστημονικών άρθρων από Έλληνες και ξένους ερευνητές σε θέματα 
βιοποικιλότητας και γεωργίας (από το 2000 και μετά) και την Εθνική στρατηγική για τη Βι-
οποικιλότητα (Κόκκινο Βιβλίο των ειδών προς εξαφάνιση για την Ελλάδα) κλπ. καθώς και 
τη λεπτομερή καταγραφή δημοσιευμένων στοιχείων με την κατάσταση της βιοποικιλότητας 
στην Ελλάδα

Τέλος η επιτροπή παρακολουθεί την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, την ανάπτυξη των 
προστατευόμενων περιοχών καθώς και τη διατήρηση της.

› Νέα ομάδα εργασίας στον ΕΣΥΦ
Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών σε νέα προϊόντα φυτοπροστασίας βιολογικής προέλευσης 
που ενισχύουν την εργαλειοθήκη των αγροτών και εμπλουτίζουν τις δυνατότητες της ολοκλη-
ρωμένης φυτοπροστασίας καλλιεργειών θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
μέρους των υψηλών στόχων που έχει θέσει όχι μόνο η νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
αλλά και η ίδια η βιομηχανία φ/π. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία νέα ομάδα εμπειρογνω-
μόνων, οι οποίοι διαθέτουν ήδη μεγάλη εμπειρία στα καινοτόμα βιοπροστατευτικά προϊόντα, 
με τα οποία διαρκώς εμπλουτίζουν διαρκώς  το φάσμα των προϊόντων τους.

Τελευταίες ενημερώσεις 
από το ΥπΑΑΤ
› Ανανέωση του Εθνικού Σχεδίου Δρά-
σης για την Ορθολογική χρήση γεωργικών 
φαρμάκων: Κοινή Υπουργική Απόφαση 
9269/246316 (ΦΕΚ Β΄4032/21.09.20), 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του 
ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων (L 309).

› Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρ-
μάκων: Ενημέρωση από την αρμόδια 
Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ

› Ανακοινώθηκαν νέες Οδηγίες Ολοκληρω-
μένης Φυτοπροστασίας 

Αχλαδιά (Οκτώβριος 2020)

Λεμονιά (Οκτώβριος 2020)

Μηλιά (Οκτώβριος 2020)

Πορτοκαλιά (Οκτώβριος 2020)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/2020/KYA-9269-246316FEK-B-4032.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/2020/KYA-9269-246316FEK-B-4032.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/9787-262076-22-09-2020-Ananeosi-PXFP.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/9787-262076-22-09-2020-Ananeosi-PXFP.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Axladia_October2020.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Lemonia_October2020.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Milia_October2020.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Portokalia_October2020.pdf
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Διαδικτυακά σεμινάρια του ΕΣΥΦ

Διαδικτυακά σεμινάρια προσεχώς το 2021 
από τον ΕΣΥΦ, για τα θέματα που αφο-
ρούν στην ορθή φυτοπροστασία και στις 
Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης κατά τη 
χρήση φ/π.

Μπορείτε να δηλώνετε ενδιαφέρον στο  
e-mail: esyf.newsletter@gmail.com

Συνεχίζουμε να (συν)
εργαζόμαστε με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας
Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε μία νέα πραγ-
ματικότητα, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 
κοντινή επικοινωνία και τη συνεργασία που έχουμε 
με μέλη μας, εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρε-
σίες, φίλους και γνωστούς μας, ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την φυ-
τοπροστασία. Οι συναντήσεις και οι εκπαιδεύσεις 
που θέλαμε να πραγματοποιήσουμε σε διάφορες 
αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα μετατοπίστηκαν 
για το μέλλον. Ωστόσο σε αυτή τη δύσκολη περίο-
δο, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας μέσω τηλεδιασκέψεων και προετοιμα-
ζόμαστε για το αύριο οπότε θα μπορούμε να σας 
δούμε όλους από κοντά. 

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη μας και τους συ-
νεργάτες μας και όλους όσους πρόθυμα συμμετέ-
χουν στις ηλεκτρονικές τηλεδιασκέψεις μας.



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

μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook!

Ευχές για ασφαλή 
Χριστούγεννα,  

υγεία κι ευτυχία  
για το Νέο Έτος

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