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Για την Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε αντικατάσταση της Οδηγίας 2009/128

Τ ΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ανακοινώθηκε το πολυαναμενόμενο, για τον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, Σχέδιο Κανονισμού της ΕΕ για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μετά την αναβολή του 
περασμένου Μαρτίου. Η ΕΕ δημοσίευσε την πρότασή της για τον πρώτο νομικά δεσμευτικό στόχο μείωσης, όπως αυτός 

περιγράφεται στην Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», της Πράσινης Συμφωνίας. Το Σχέδιο αυτό έρχεται ως αποτέλε-
σμα της αναθεώρησης της Οδηγίας 2009/128 περί ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Το Σχέδιο αυτό έρχεται 
ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της Οδηγίας 2009/128 περί ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Κατόπιν της 
πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης στο Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναμένεται να ψηφιστεί ο νέος 
τελικός Κανονισμός (Sustainable Use Regulation). 

Εθνικοί Στόχοι Μείωσης
Το Σχέδιο προτείνει μείωση της χρήσης και του κινδύνου χημι-
κών φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030 και μείωση κατά 
50% των επικίνδυνων χημικών φυτοφαρμάκων.

Αρχικά, παρά το γενικό καθορισμένο στόχο μείωσης κατά 
50%, τα κράτη μέλη δύνανται να θέτουν τους δικούς τους 
εθνικούς στόχους μείωσης για να διασφαλίσουν ότι επιτυγχά-
νονται οι στόχοι της ΕΕ. Οι καθορισμένες παράμετροι, βάσει 
των οποίων θα τίθενται οι στόχοι μείωσης στο κάθε κράτος μέ-
λος, θα αφορούν στην ένταση χρήσης των φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων σε ένα κράτος μέλος (χιλιόγραμμα (kg) ανά 
εκτάριο χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων) με  βάση 
αναφοράς τον μέσο όρο της τριετίας 2015-2017.

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, στα οποία η χρήση είναι πιο 
εντατική, θα πρέπει να θέσουν στα Εθνικά Σχέδια Δράσης 
τους στόχους μείωσης άνω του 50% και για τις δύο κατηγο-
ρίες. Ωστόσο, ο εθνικός στόχος μείωσης δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να είναι χαμηλότερος από 35% και για τις δύο κα-
τηγορίες.

Ευαίσθητες Περιοχές
Όσον αφορά στις ευαίσθητες περιοχές, η ΕΕ προτείνει την 
απαγόρευση της χρήσης όλων των φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων σε αυτές και σε απόσταση τριών μέτρων από αυτές. Ως 
ευαίσθητες περιοχές ορίζονται οι αστικές περιοχές πρασίνου, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων πάρκων ή κήπων, παιδικών 
χαρών, σχολείων, χώρων αναψυχής ή άθλησης και δημόσιων 
μονοπατιών, οι προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με το 
Natura 2000, αλλά και κάθε οικολογικά ευαίσθητη περιοχή 
που πρέπει να διατηρηθεί για τους απειλούμενους επικονια-
στές.

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
Το Σχέδιο Κανονισμού προτείνει την υποχρεωτική εφαρμογή 
της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (IPM) σε όλες τις καλ-
λιέργειες και την ανάπτυξη οδηγών Ολοκληρωμένης Φυτο-
προστασίας για αυτές.

Καθώς όμως οι γεωργοί δεν μπορούν να αφήσουν απροστά-
τευτες τις καλλιέργειές τους, χωρίς εργαλεία φυτοπροστα-
σίας, ορίζονται μέτρα υποστήριξής τους για τη μετάβαση σε 
περισσότερο βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων. 

Για το σκοπό αυτό: 

✔  αναμένεται ότι οι αγρότες θα αποζημιωθούν για οποιοδή-
ποτε κόστος σχετίζεται με την εφαρμογή των νέων κανό-
νων για μεταβατική περίοδο 5 ετών, μέσω της ΚΑΠ

✔  ενισχύεται η δράση για την αύξηση του εύρους βιολογικών 
και χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων

✔  αυξάνονται τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στο 
πλαίσιο Horizon της ΕΕ για την υποστήριξη των νέων τεχνο-
λογιών και τεχνικών

Για όλα τα παραπάνω, το Σχέδιο Κανονισμού προτείνει τα κρά-
τη μέλη να υποβάλουν αναλυτικές ετήσιες εκθέσεις προόδου 
και εφαρμογής στην Επιτροπή.

Εν μέσω των εξελίξεων στον τομέα της γεωργίας, η Επιτροπή 
του ΕΣΥΦ που ασχολείται με την παρακολούθηση της ενσω-
μάτωσης της νέου Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία, πα-
ρακολουθεί ανελλιπώς την επικαιρότητα και εργάζεται για την 
διαμόρφωση θέσεων επί του νέου Κανονισμού, αλλά και την 
ομαλότερη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. Κλειδί θα απο-
τελέσει η ταχεία έγκριση νέων βιολογικών σκευασμάτων και 
η μείωση του χρόνου προσαρμογής στις εναλλακτικές αυτές 
λύσεις, μέσω της εκπαίδευσης των καλλιεργητών και όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των παραπάνω δεν θα πρέ-
πει να συνεπάγεται τη μείωση ή την ανυπαρξία των εργαλείων 
που διαθέτουν οι αγρότες για την αντιμετώπιση των σοβαρών 
προβλημάτων φυτοπροστασίας που προκύπτουν από ασθέ-
νειες, έντομα και ζιζάνια και επιφέρουν σημαντικές μειώσεις 
στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και αντίστοιχα στο 
γεωργικό εισόδημα.

Το Σχέδιο Κανονισμού αναμένεται να λάβει την τελική του 
μορφή, όπως αναφέρεται παραπάνω, μετά τις συζητήσεις 
που θα λάβουν χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, όπου αναμένονται έντονες διαπραγματεύ-
σεις από πλευράς των κρατών μελών προκειμένου να διασφα-
λιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής και κατά συνέπεια 
και της Ελληνικής γεωργίας στο νέο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας. Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος εκτιμάται σε 
περίπου δύο χρόνια από σήμερα.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ
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Τον Φεβρουάριο του 2022 εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η πρότα-
ση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το πρόγραμ-
μα ICAERUS, στην οποία συμμετέχει ο ΕΣΥΦ. Το πρόγραμ-
μα ICAERUS, στο πλαίσιο HORIZON 2020, με έναρξη τον 
Ιούλιο του 2022 και διάρκεια 4 έτη, πρόκειται να μελετήσει 
την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών (drones), ως τη νεότερη εξέλιξη της ψηφιακής τε-
χνολογίας, για χρήση τους σε αγροτικές υπηρεσίες. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν 13 φορείς από οκτώ χώρες της ΕΕ, 
αναμεσά τους ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (όπως 
π.χ. το Wageningen University στην Ολλανδία), εκπρόσωποι 
της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών 
και παρόχων υπηρεσιών drone και μη κερδοσκοπικοί οργα-
νισμοί.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ICAERUS προτείνει 5 συγκε-
κριμένες εφαρμογές drone, για τη διερεύνηση του δυναμι-
κού πολλαπλών χρήσεων των drones στη γεωργική παρα-
γωγή, τη δασοκομία και τις αγροτικές κοινότητες. Το όραμα 
του ICAERUS είναι να διερευνήσει ευκαιρίες και να παρέχει 
μια πιο ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη περιγραφή των 
δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των drones ως οχημάτων 
πολλαπλών χρήσεων στη γεωργία, τη δασοκομία και τις 

αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Στόχος είναι να παρουσιαστεί 
και να υποστηριχθεί, μέσω εφαρμογής, η αποτελεσματική, 
αποδοτική και ασφαλής ανάπτυξη των drones καθώς και ο 
εντοπισμός των κινδύνων και των προστιθέμενων αξιών που 
συνδέονται με τη χρήση τους.
Ο ΕΣΥΦ εξελίσσει τη συνεργασία που διατηρεί από τις αρχές 
του 2021 με το εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του 
ΓΠΑ και την ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σπύρου 
Φουντά (συντονιστής του ICAERUS). Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος, θα συμβάλλει ενεργά στην οργάνωση και δη-
μιουργία επιδεικτικών αγρών (Demo Farms) στους Νομούς 
Αττικής και Βοιωτίας, καθώς το ICAERUS παρέχει τη χρημα-
τοδότηση για τη δημιουργία αγρών για επίδειξη και πειραμα-
τισμό επί των ψεκαστικών drones. 
Επιπλέον, ο ΕΣΥΦ θα συμβάλει στη διάδοση των αποτελε-
σμάτων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα αναλάβει την 
ενημέρωση και εκπαίδευση παραγωγών και άλλων ενδια-
φερόμενων περί των χρήσεων των drones, θα συμμετέχει 
ενεργά σε συζητήσεις-προτάσεις περί σχετικής νομοθεσίας 
και θα διατηρεί την επικοινωνία με τις εταιρείες φυτοπροστα-
σίας στην Ελλάδα - μέλη του ΕΣΥΦ.

ICAERUS Kick-off meeting, 4 Ιουλίου 2022

Innovations and Capacity building in Agricultural 
Environmental and Rural Uav Services
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Πρόγραμμα Πιλοτικής  
Εφαρμογής Βιοκλινών
Στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 του 
ΠΑΑ 2014-2020 αναμένεται να υλοποιηθεί στο προσεχές 
διάστημα το τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), με θέμα 
την «Εφαρμογή on-farm πιλοτικών βιολογικών συστημά-
των πλήρους κλίμακας για τον περιορισμό της σημειακής 
ρύπανσης των υδάτινων πόρων της Ελλάδας με γεωργικά 
φάρμακα». 
Το ρόλο του Συντονιστή Φορέα του ΕΣ θα έχει το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, με τον Καθηγητή Περιβαλλοντικής Μι-
κροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας κ. Καρπούζα Δημήτριο, 
και ο ΕΣΥΦ πρόκειται να συμμετάσχει μεταξύ άλλων επι-
στημονικών και γεωργικών φορέων, όπως το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε., ο 
Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΘΕΣΤΟ» και η Ελληνική Ορνι-
θολογική Εταιρεία. 

Οι βιοκλίνες αποτελούν απλά και χαμηλού κόστους συ-
στήματα αγρού, στα οποία καταλήγουν τα νερά από το 
πλύσιμο ή το άδειασμα των ψεκαστήρων με την ολοκλή-
ρωση του ψεκασμού. 
Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ο σχεδιασμός και 
η εγκατάσταση συνολικά τριών πιλοτικών βιοκλινών, δύο 
στη Θεσσαλία και μία στη Θράκη, καθώς και η παρακο-
λούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς 
τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην εκτίμηση 
της επικινδυνότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων.
Ο ΕΣΥΦ θα συμβάλει στην εκπαίδευση των παραγωγών 
στην χρήση των πιλοτικών βιοκλινών και στη διοργάνωση 
δράσεων διάχυσης και δικτύωσης.
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Τελευταίες ενημερώσεις από το ΥΠΑΑΤ
Αναρτήθηκαν οι εθνικοί Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου για την περίοδο 2011-2019. Oι δείκτες αυτοί αποτελούν δύο 
αριθμητικές τιμές για κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ. Ο δείκτης HRI1 είναι οι ποσότητες των δραστικών ουσιών. Ο δείκτης 
HRI2 είναι ο αριθμός των κατ' εξαίρεση αδειών που χορηγήθηκαν. Οι δύο δείκτες παρακολουθούνται με σκοπό την 
εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη χώρα, στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΚ) 
128/2009 για την Ορθολογική Χρήση των γεωργικών φαρμάκων. (Πηγή: minagric)

› Τεχνική επιτροπή
Από τις αρχές Ιανουαρίου 2022 μέχρι και σήμερα, πλην των μηνιαίων συναντήσεων της Τεχνικής Επιτροπής του 
ΕΣΥΦ, πραγματοποιήθηκαν και πολλές συναντήσεις με τις Αρχές, μέσα από τις οποίες υπήρξε ενημέρωση για τις 
νέες εξελίξεις, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την βέλτιστη εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας 
και αυτής που πρόκειται να ισχύσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.

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

Πιο συγκεκριμένα:
•  Στο ξεκίνημα της χρονιάς πραγματοποιήθηκε παρουσί-

αση στο ΜΦΙ του σχεδίου της νέας Στρατηγικής για τα 
χημικά στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και 
συζητήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις στα φ.π.

•  Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της ΤΕΠ με την Διεύ-
θυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 
του ΥΠΑΑΤ, με στόχο την πληροφόρηση για τη διαδικα-
σία πιστοποίησης φ.π. για χρήση στην Βιολογική Γεωρ-
γία.

•  Συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με την Υπηρεσία του 
ΥΠΑΑΤ η εφαρμογή της εγκυκλίου της σχετικής με την 
διαχείριση των καταλόγων για την Προστασία των δεδο-
μένων.

•  Ομάδα εργασίας από τεχνικούς των Εταιρειών Μελών 
του ΕΣΥΦ ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο συναντήσεων 

της με το ΜΦΙ και το ΥΠΑΑΤ σχετικά με την υιοθέτηση 
της δοσολογίας ανά μονάδα φυλλικής επιφάνειας (Leaf 
Wall Area) στις εγκρίσεις και ετικέτες των προϊόντων.

•  Εμβάθυνση στην νέα κατηγορία φ.π. που αποτελούν οι 
«Βασικές ουσίες», με αναλυτική παρουσίαση για τις δι-
αδικασίες και απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και στην 
Ελλάδα.

•  Συνεργασία με την Υπηρεσία και οριστικοποίηση του 
τελικού κειμένου εγκυκλίου που αφορά «Διαδικασία για 
την τροποποίηση εγγυημένης σύνθεσης φυτοπροστα-
τευτικού προϊόντος ως προς τις βοηθητικές ουσίες»

•  Πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με την Συντονι-
στική Αρχή του ΥΠΑΑΤ και υπήρξε ενημέρωση για όλες 
τις εξελίξεις.

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/9641-deigtes-kindinou2011-2017
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OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρόγραμμα για τη σύννομη 
διακίνηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για τους κινδύ-
νους των παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και τη συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές για 
την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησής τους, 
ο ΕΣΥΦ επισκέφτηκε το Μάρτιο 2022 την περιοχή του  
Έβρου και συναντήθηκε με διάφορους τοπικούς φορείς.

Το πρόγραμμα για τη συλλογή κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων, που εφαρμόστηκε πιλοτικά για πρώτη φορά το 2013 στο 
μεγαλύτερο αγροτικό δήμο της Ελλάδας, στο Δήμο Κιλελέρ, και αργότε-
ρα επεκτάθηκε σε συνεργαζόμενους δήμους και συνεταιρισμούς/ομάδες 
παραγωγών σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ολοκληρώθηκε το 2021. Τα 
τελευταία 2 έτη συλλέχθηκαν περισσότεροι από 22 τόνοι πλαστικού, αφού 
ελέγχθηκαν για την καθαρότητά τους σύμφωνα με την ορθή διαδικασία 
καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών φ.π., τόσο κατά τη άφιξη στα σημεία 
συλλογής, όσο και κατά την παράδοσή τους στο ξεχωριστό ρεύμα ανακύ-
κλωσης.

Λύση για την ασφαλή συλλογή αναμένεται να δώσει η έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 
του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με το διακριτικό 
όνομα «CYCLOS». Η εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.» (Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευασιών Φυτοπροστασίας) κατέθεσε τον 
σχετικό φάκελο στον Ε.Ο.ΑΝ. στα τέλη Μαΐου 2022. Άλλωστε, η συμμετοχή και το αμείωτο ενδιαφέρον των γεωργών 
κάθε χρόνο στους συνεργαζόμενους δήμους, μας πείθει ότι το σύστημα θα είναι εφικτό και θα επιφέρει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα για την ορθή διαχείριση των κενών φιαλών.

Πρόγραμμα για την προστασία  
των υδάτων
Ο ΕΣΥΦ συμμετείχε, στις 10-14 Απριλίου 2022, στην Εκ-
παίδευση Επιθεωρητών Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτο-
προστατευτικών Προϊόντων, που διοργανώνει ετησίως 
το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CMYK 1 color: Black - raster

Pantone 349C + Black 1 color: Black solid

Πρόγραμμα για την 
διαχείριση κενών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
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› 3 Φεβρουαρίου 2022  
Τηλεδιάσκεψη της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΥΦ με το 
ΥΠΑΑΤ

› 8 Φεβρουαρίου 2022 
Τηλεδιάσκεψη της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΥΦ με το 
ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής 
Γεωργίας)

› 2 Μαρτίου 2022
Τηλεδιάσκεψη της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΥΦ με το 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

› 4 Μαρτίου 2022 
Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στην ημερίδα «Ελληνική στρατηγική 
για βιώσιμη ελληνική γεωργία» του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού «Λαρισαίων Αγροτών».

› 9-10 Μαρτίου 2022
Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στο Croplife Europe Regulatory 
Conference 2022

› 28 Μαρτίου 2022
Συνάντηση του ΕΣΥΦ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά

› 30 Μαρτίου 2022
Γενική Συνέλευση ΕΣΥΦ με τηλεδιάσκεψη 

21-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌΥ 2022  
ΗΡΑΚΛΕΙΌ

Συνάντηση Συνδέσμων Φυτοπροστασίας 
και Αρμόδιων Αρχών Ελλάδας, 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας για τα παράνομα 
και απομιμητικά φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

20-23 ΌΚΤΩΒΡΙΌΥ 2022  
ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ

29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων 
AGROTICA

AGENDA

› 6 Απριλίου 2022
Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής για την προστασία των 
Νερών του ΕΣΥΦ με τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του 
ΥΠΕΝ με θέμα τη συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της 
2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)

› 9 Απριλίου 2022
Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών (βρείτε την ατζέντα και το πάνελ εδώ).

› 23-27 Μαΐου 2022
Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στο 19ο Πανελλήνιο Εντομολογικό 
Συνέδριο

› 24-26 Μαΐου 2022
Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στο 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη 
Γεωργία και στο Περιβάλλον

› 31 Μαΐου 2022
Τηλεδιάσκεψη της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΥΦ  
με το ΥΠΑΑΤ

› 23 Ιουνίου 2022
Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στη Γενική Συνέλευση  
της Croplife Europe

Ελληνική στρατηγική για βιώσιμη ελληνική γεωργία 7ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

https://www.larissanet.gr/2022/03/04/epitychimeni-i-imerida-elliniki-stratigiki-gia-viosimi-elliniki-georgia-fot-vinteo/
https://www.larissanet.gr/2022/03/04/epitychimeni-i-imerida-elliniki-stratigiki-gia-viosimi-elliniki-georgia-fot-vinteo/
https://croplifeeurope.eu/media/events/croplife-europe-hybrid-conference-2022/
https://croplifeeurope.eu/media/events/croplife-europe-hybrid-conference-2022/
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/2revision-consultation-gr/
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/2revision-consultation-gr/
https://delphiforum.gr/?fbclid=IwAR04GzYz7lmuZtHO-pSUP3wQ_U7Zw1Xw08PGT1_Piq6k6pxrACZ8UcCid4U
https://delphiforum.gr/?fbclid=IwAR04GzYz7lmuZtHO-pSUP3wQ_U7Zw1Xw08PGT1_Piq6k6pxrACZ8UcCid4U
https://rb.gy/duz9qe
https://entsoc.gr/19opec/
https://entsoc.gr/19opec/
http://giscongress.aua.gr/
http://giscongress.aua.gr/
http://giscongress.aua.gr/
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 Mείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις, μάθετε  
πρώτοι τα νέα μας και στείλτε μας τις απόψεις σας  

μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook!

Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται  
Καλό Καλοκαίρι

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