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EDITORIAL

Η χρονιά που πέρασε μας βρήκε αντιμέτωπους με διάφορες 
προκλήσεις σε όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν άμεσα τον 
κλάδο. 

Η προσοχή μας είναι πάντοτε στραμμένη στις εξελίξεις σε επίπεδο 
της Ε.Ε. και παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τη διαρκώς αυ-
ξανόμενη τάση απόσυρσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχει 
σαν άμεσο αποτέλεσμα τη διαρκώς μειούμενη παροχή εργαλείων 
φυτοπροστασίας στον Έλληνα, αλλά και τον Ευρωπαίο αγρότη. Βρι-
σκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και 
πιστεύουμε ότι έφτασε η στιγμή να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις 
από πλευράς τόσο της επιστημονικής κοινότητας που κατέχει τη ουσι-
αστική γνώση, όσο και των Κρατών – Μελών, ένα σημαντικό κομμάτι 
της οικονομίας των οποίων στηρίζεται στη γεωργία και στις εξαγωγές 
γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός της Ε.Ε..

Παράλληλα, συνεχίσαμε την ενημέρωση του αγροτικού και γεωπονι-
κού κόσμου σε θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση των φυτο-
προστατευτικών προϊόντων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλι-
εργειών και την περαιτέρω ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας για την 
ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Ενημερώσαμε μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων για την ορθή βαθμονό-
μηση των ψεκαστικών, την προστασία των νερών και την σωστή δια-
χείριση και καθαρισμό των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Για τo 2020, το κυρίαρχο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η δημι-
ουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευα-
σιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με το διακριτικό τίτλο: "Cyclos".

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

Για εμάς είναι προτεραιότητα να ολοκληρωθεί μία προσπάθεια πολλών 
χρόνων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, ταυτόχρονα, να επιλυθεί 
ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με την ανθρώπι-
νη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό τις προσπά-
θειές μας προκειμένου να διατηρήσουμε εργαλεία φυτοπροστασίας 
διαθέσιμα για τον Έλληνα αγρότη και για την διασφάλιση της οικονο-
μικά βιώσιμης παραγωγής ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας.

Ευθυμιάδης Βάσος,  
Πρόεδρος EΣΥΦ
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Στο τελευταίο βήμα, το εργαλείο εκτιμά τον κίνδυνο διασποράς του ψεκα-
στικού νέφους που μπορεί να εμφανιστεί τόσο εξαιτίας των κλιματολογικών 
συνθηκών που θα επικρατούν όσο κι από τις συνθήκες ψεκασμού (εξοπλι-
σμός και χρήση του). 

Στο παρακάτω παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί 
διασπορά ψεκαστικού νέφους και από τις δύο συνθήκες, ωστόσο ο χρή-
στης μπορεί να κάνει κατάλληλες ρυθμίσεις σε θέματα χρήσης εξοπλισμού 
(2η μπάρα) για να βρεθεί στην πράσινη ζώνη (0-50%), όπου κι ο κίνδυνος 
είναι σημαντικά μικρότερος.

Στα προηγούμενα ενημερωτικά δελ-
τία μας έχουμε κάνει αφιερώματα 
σε Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης 
τυχόν ρύπανσης που προκύπτει 
κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Βάσει της επιστημονικής 
έρευνας, των μοντέλων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί και των πειραμά-
των υπό πραγματικές συνθήκες, 
έχει διαπιστωθεί ότι η διασπορά 
του ψεκαστικού νέφους αποτελεί 
περίπου το 5% αυτής της ρύπανσης, 
ποσοστό όμως που αυξάνεται πολύ 
όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά ο 
ψεκαστικός εξοπλισμός ή/και όταν 
αυτός είναι ακατάλληλος. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
TOPPS έχει αναπτυχθεί ένα διαδρα-
στικό εργαλείο για την κατανόηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν 
τη διασπορά ψεκαστικού νέφους, 
αξιολογεί τον κίνδυνο εμφάνισής 
του και προτείνει μέτρα για την 
άμβλυνσή του.

Eργαλείο TOPPS-PROWADIS 
για την αξιολόγηση διασποράς ψεκαστικού 
νέφους

Πατώντας κάθε φορά το 
αναδύονται περισσότερες 
πληροφορίες & οδηγίες για το 
κάθε πεδίο

tip

Πατήστε εδώ για είσοδο  
στην εφαρμογή

http://www.topps-drift.org/?LANG=GR
http://www.topps-drift.org/?LANG=GR
http://www.topps-drift.org/?LANG=GR
http://www.topps-drift.org/?LANG=GR
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Πρόγραμμα για την 
διαχείρηση κενών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
Το πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΣΥΦ συνεχίστηκε και φέτος 
στους συνεργαζόμενους Δήμους και συνεταιρισμούς/ομάδες 
παραγωγών. Η συμμετοχή των γεωργών ήταν ιδιαίτερα σημα-
ντική στους Δήμους Μεγαρέων και Βέροιας, όπου οι ομάδες 
παραγωγών και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν αγκαλιάσει 
το πρόγραμμα και κάθε χρόνο αυξάνουν τους συμμετέχο-
ντες. Το πρόγραμμα έτρεξε κανονικά και στους 7 Δήμους του 
Νομού Λάρισας, στη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγω-
γών Ελλάδας και στην ομάδα ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

Παράλληλα, φέτος πραγματοποιήθηκαν συλλογές με τη 
συνεργασία του Συλλόγου Ιδιωτών Καταστημάτων Αγρο-
εφοδίων Ιωαννίνων και της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο 
Ζίτσας. Επίσης με τη βοήθεια του προγράμματος Certified 
Sustainable FiberMax πραγματοποιήθηκε συλλογή και στο 
Δήμο Φαρκαδόνας. Μέσα στο 2019 συλλέχθηκαν συνολικά 
περίπου 7 τόνοι πλαστικών φιαλών, οι οποίες ελέγχθηκαν για 
την καθαρότητά τους κατά την παράδοση και οδηγήθηκαν σε 
ξεχωριστό ρεύμα για ανακύκλωση.

Πρόγραμμα για τη 
σύννομη διακίνηση 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
Στη Κωστάντζα της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώ-
βριο η 11η συνάντηση Αρμοδίων Αρχών Ρουμανίας, Ελλάδας 
και Βουλγαρίας, στην οποία όπως κάθε χρόνο ανταλλάσσο-
νται καλές πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου διακίνη-
σης απομιμητικών (πλαστών) φυτοφαρμάκων και παράνομων 
(χωρίς έγκριση κυκλοφορίας) αλλά και παρουσιάζονται αδύ-
ναμα σημεία και προβλήματα που προκύπτουν. Η συνεργασία 
των τριών γειτονικών χωρών συνεχίζεται σε επίπεδο Τελωνεί-
ων, Αστυνομίας και Αρμόδιων Υπουργείων με την υποστήριξη 
των Συνδέσμων Φυτοπροστασίας των τριών χωρών και του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας. Όλοι οι συμμε-
τέχοντες αναγνώρισαν τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει 
λάβει το φαινόμενο, το οποίο εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει 
το 14% της αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη (Europol) και συμφώνησαν ότι πρέπει να ενταθούν οι 
καμπάνιες ενημέρωσης προς τους αγρότες για τον κίνδυνο 
που θέτουν την υγεία τους, τις καλλιέργειές τους, τα αγροτι-
κά προϊόντα που παράγουν καθώς και το περιβάλλον (δείτε 
περισσότερα στην επόμενη σελίδα).

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ψεκαστών, για την 
προώθηση αειφόρων πρακτικών και για την προστασία των 
νερών ολοκληρώθηκε για φέτος με άλλη μία εκπαίδευση 
τον Νοέμβριο στη Βέροια σε συνεργασία με την εταιρεία 
AGROMA – ΠΕΤΚΟΣ, όπου πέρα από τα γενικά θέματα ρύθ-
μισης των ψεκαστικών επικεντρωθήκαμε σε ένα μείζον θέμα 
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες της περιοχής, τη μείωση 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους. 

Συνολικά φέτος καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε 28 πρα-
κτικές εκπαιδεύσεις στο αγρό σε πάνω από 750 ψεκαστές και 
γεωτεχνικούς, χρησιμοποιώντας είτε τον επιδεικτικό ψεκαστή-
ρα του προγράμματος είτε ψεκαστικά μηχανήματα γεωργών.

This product.............0000

This product.............0000

This product.............0000

Total 0000P
800 11 39 100

x3



Απομιμητικά και παράνομα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα στην Ευρώπη

ΕΜ

ΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ 
ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ

Οι πωλήσεις από απομιμητικά και 
παράνομα φυτοπροστατευτικά 

προϊοντα θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν

ΤΗΝ

4η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΗ
Τα απομιμητικά και παράνομα 
φυτοπροστατευτικά προϊοντα 

αντιπροσωπεύουν
ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ

14%
της Ευρωπαϊκής 

αγοράς φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Κατά τη διάρκεια των Silver Axe 
επιχειρήσεων της Europol 

τα έτη 2015, 2017, 2018 και 
2019

ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

1200 τόνοι
ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Tα ελεγμένα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται 
υπεύθυνα και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη γεωργία. 
Προστατεύουν τις καλλιέργειες από εχθρούς, ζιζάνια και ασθένειες. 
Χωρίς τη φυτοπροστασία που παρέχουν τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, οι απώλειες των καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
μπορούσαν να φτάσουν το 80% εξαιτίας των επιβλαβών οργανισμών.

Έαν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της 
βιομηχανίας, ακολουθήστε την ιστοσελίδα μας:
http://www.esyf.gr

Το εμπόριο απομιμητικών και παράνομων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι συνεχώς διογκούμενο. Τα προϊόντα αυτά 
διοχετεύονται στην αγορά από οργανωμένα εγκληματικά κυκλώματα. 
Το φαινόμενο αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την υγεία των γεωργών, 
για το περιβάλλον και την οικονομία.

Δύο αντικρουόμενοι κόσμοι
ΑΣ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ ΟΤΙ...

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

>100 εξειδικευμένες
δοκιμές που αφορούν
στην ασφάλεια

Κατανόηση των 
κινδύνων & έλεγχος

Τεκμηριωμένα
οφέλη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
EFSA

Κράτη Μέλη,
Υπηρεσίες

Επαναξιολόγηση 
κάθε 10 χρόνια

Καμία εξειδικευμένη
δοκιμή που να αφορά
στην ασφάλεια

Μη νομοθετημένα Εγκληματίες

Χωρίς άδεια
λειτουργίας

Χωρίς υποστήριξη
των προϊόντων

Εμπλεκόμενοι και 
σε άλλες 
παράνομες
δραστηριότητες

Δεν επαναξιολογούνταιΚανένας έλεγχος για 
τους πιθανούς 
κινδύνους

Κανένα 
τεκμηριωμένο 
όφελος
( Πιθανή 
βλαπτικότητα )

Δεσμεύονται να
παρέχουν ασφαλή
προϊόντα, υψηλής
ποιότητας

Συνεργάζονται 
με τις Αρχές

Παρέχουν 
υποστήριξη
των προϊόντων Γραμμή  

Καταγγελιών 

 
για τα Παράνομα 
Φυτοφάρμακα

800 11 39 100
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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. Οι οδηγίες που αναρτήθηκαν και 
σχολιάστηκαν το τελευταίο διάστημα αφορούν στις καλλιέργειες 
αγγούρι/τομάτα/μελιτζάνα/πιπεριά (Θ), σιτάρι, κριθάρι, φακή, συκιά. 

Οι ως άνω οδηγίες 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 περαιτέρω την 
επεξεργασία των τελικών κειμένων των όποιων Οδηγιών 
αναρτηθούν το 2020 και θα διαβιβάζει τυχόν σχόλιά της στο ΥΠΑΑΤ.

Η επιτροπή το διάστημα αυτό του 2019 μεταξύ άλλων ασχολήθηκε 
με την επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Χρήσεων Ήσσονος 
Σημασίας ως προς τις καλλιέργειες και τους εχθρούς. Επιπλέον 
ασχολήθηκε με την Οδηγία 782/2019 της Επιτροπής με την 
οποία καθιερώνονται εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου με βάση 
πληροφορίες από τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και στατιστικά στοιχεία από τη χρήση τους στις χώρες της Ε.Ε

Τι είναι όμως οι εναρμονισμένοι δείκτες και πώς θα υπολογίζονται 
σε επίπεδο κάθε Κράτους; Είναι ουσιαστικά δύο αριθμητικές τιμές. 
Η πρώτη θα υπολογίζεται από τις ποσότητες των δραστικών ουσιών 
που διατίθενται στην αγορά σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
η δεύτερη θα αφορά στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται 
δυνάμει του άρθρου 53 (άδειες 120 ημερών) του Καν.1107/2009. 
Οι δραστικές ουσίες που θα δηλώνονται ταξινομούνται σε 4 
ομάδες, οι οποίες διαιρούνται σε 7 κατηγορίες και στις οποίες θα 

Τεχνική επιτροπή
Μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του 2019, τα μέλη της ΤΕΠ συνεδρίασαν 3 φορές για να αναλύσουν τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις 
εγκρίσεις κυκλοφορίας φ/π, να προτείνουν θέσεις αλλά και να οργανώσουν τις μεγάλες ετήσιες συναντήσεις με τις Αρμόδιες Αρχές της 
χώρας, με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) και το Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του ΥΠΑΑΤ.

Στην συνάντηση μας με το ΜΦΙ, παρουσιάσθηκαν εκ μέρους των αξιολογητών όλες οι εξελίξεις σχετικά με τις απαιτήσεις στοιχείων που 
αφορούν στους φακέλους για έγκριση κυκλοφορίας τόσο των δραστικών ουσιών σε επίπεδο ΕΕ όσο και σκευασμάτων σε επίπεδο ζώνης 
αλλά και χώρας.

Μία σημαντική πρόοδος η οποία προέκυψε και πάλι μέσα από συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων της ΤΕΠ με το Τμήμα 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του ΥπΑΑΤ, είναι η δημοσίευση εγκυκλίου με τους «χρόνους διάθεσης αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή 
τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων» που δημοσιεύθηκε στις 13-09-19.

Τα παραπάνω καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ θα παρουσιαστούν στην ανοικτή ΤΕΠ στις 23 Ιανουαρίου 2020, προκειμένου 
να ενημερωθούν ενδελεχώς όλα τα μέλη μας.

αναλογούν συντελεστές στάθμισης επικινδυνότητας. Κάθε Κράτος 
οφείλει να διαβιβάζει κάθε χρόνο στη Eurostat τα παραπάνω 
στοιχεία και η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις μεταβολές από τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων συνδέοντάς τες με πιθανές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
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Τα στοιχεία του πρώτου δείκτη (HRI1), δείχνουν μία πτωτική 
τάση κατά 20% στις ποσότητες των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στα 28 Κράτη Μέλη. 

Ο δεύτερος δείκτης (HRI2) παρουσιάζει αύξηση 50% την περίοδο 
2011-2017 για τις άδειες 120 ημερών, σε επίπεδο των 28 Κρατών 
Μελών. Ωστόσο δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία κλίμακας της 
εφαρμογής αυτών των αδειών (στρέμματα καλλιεργειών στα οποία 
εφαρμόστηκαν ή ποσότητες αυτών των δραστικών ουσιών).

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/DADA-PPP-7261-173922_13-09-2019_signed.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/harmonised-risk-indicators/trends-hri-eu_en


AGENDA
30 ιανόυαριόυ – 2 Φεβρόυαριόυ 2020  
Θεσσαλόνικη:  
28η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων AGROTICA

μαρτιόσ 2020 | αΘηνα:  
Γενική Συνέλευση ΕΣΥΦ

› 10-12 Οκτωβρίου, Βουδαπέστη
Συνέδριο των Συνδέσμων Φυτοπροστασίας της Ευρώπης.

› 15-16 Οκτωβρίου, Νίτρα, Σλοβακία 

Συμμετοχή ΕΣΥΦ μαζί με τους Συνδέσμους Φυτοπρο-
στασίας Σλοβακίας, Κροατίας, Τσεχίας και Ουγγαρίας 
στο συνέδριο για τη σύγχρονη γεωργία και για τη γεωρ-
γία ακριβείας.

› 13 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα 

Μάθημα σε φοιτητές του 5ου εξαμήνου του Τμήματος 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για θέματα ορθής 
φυτοπροστασίας και προστασίας των νερών μέσω σω-
στής ρύθμισης ψεκαστικού εξοπλισμού. 

 

› 16 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα
Παρουσίαση στο 1o εργαστήριο του ΓΠΑ για το Ερευνη-
τικό Πρόγραμμα Ηorizon2020 “IPM Decisions”, με θέμα 
το παρόν/μέλλον, τα προβλήματα και τις προκλήσεις για 
την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στην Ελλάδα αλλά 
και την ΕΕ.

FLASH 

NEWS

› 9 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα 

Συμμετοχή και υποστήριξη του ΕΣΥΦ στην ημερίδα 
‘Πλαστικά στη γεωργία’ που διοργάνωσαν το Κοινω-
φελές Ίδρυμα Λασκαρίδη, Rutgers School, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην 
ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από ΥπΑΑΤ, ΥπΕΝ, 
αγροτικές οργανώσεις, ιδρύματα κι άλλοι φορείς. Στό-
χος της ημερίδας ήταν η συνάντηση όλων των ενδιαφε-
ρομένων μερών προκειμένου να γίνει μια εφ’ όλης της 
ύλης συζήτηση για τα γεωργικά πλαστικά απόβλητα, με 
στόχο την εξεύρεση κατάλληλων συνεργειών, καθώς 
και την υιοθέτηση και προώθηση πολιτικών, μέτρων και 
έργων για την ορθή διαχείριση των πλαστικών που χρη-
σιμοποιούνται στην γεωργία.

› 12 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ΕΣΥΦ και απολογι-
σμός του 2019.

Hμερίδα 
"Πλαστικά στη 

γεωργία" Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ΕΣΥΦ
Μάθημα σε φοιτητές του 5ου εξαμήνου 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 



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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