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Σε αυτή τη νέα έκδοση του ΕΣΥΦ, θα βρείτε 
συνοπτικά και παραστατικά, τις εκτιμώμενες 
δυσμενείς επιπτώσεις στις σημαντικότερες 
Ελληνικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, 
την ελιά, το ροδάκινο, το σιτάρι, το 
αμπέλι, τα κηπευτικά και τα μηλοειδή, που 
εκπορεύονται από το γεγονός ότι πολλά 
από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή 
θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμα. Ακόμη, 
προτείνονται δράσεις περιβαλλοντικών 
πρακτικών που θα βοηθήσουν τους αγρότες 
στη μετάβαση στη νέα κατάσταση και θα 
αμβλύνουν τις συνέπειες της Πράσινης 
Συμφωνίας.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του 
ΕΣΥΦ, λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο για 
την «βιώσιμη» γεωργία σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, 

όπως αυτό εκφράστηκε το 2019 – 2020 με την Πράσινη 
Συμφωνία (ΠΣ) και τις Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα 
στο Πιάτο» και «Προστασία της Βιοποικιλότητας», εκπό-
νησε μελέτη επιπτώσεων για την Ελληνική Γεωργία και 
σημαντικές Ελληνικές καλλιέργειες. 

Η μελέτη αυτή έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του 
αγροτικού κόσμου και των εμπλεκομένων αναφορικά 
με τις επιπτώσεις της ΠΣ και της Νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής – κυρίως στον τομέα της Φυτοπροστασίας – 
και καταδεικνύει τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τις δυσκο-
λίες μετάβασης της Ελληνικής Γεωργίας και επίτευξης 
των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. 
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Οι επιπτώσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας στην Ελληνική Γεωργία

ΜΕΛΕΤΗ TOY ΕΣΥΦ

Οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας για τον Αγροτικό 
τομέα (25% αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης με 
βιολογική παραγωγή και 50% μείωση της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του αντίστοιχου κιν-
δύνου) κρίνονται υπερβολικά φιλόδοξοι. Ιδιαίτερα όμως 
ο στόχος που αφορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολος, καθώς η επίτευξή του 
σημαίνει τη σημαντική μείωση της παραγόμενης ποσότη-
τας αρκετών από τα επονομαζόμενα «εθνικά» αγροτικά 
προϊόντα και κατά συνέπεια, τη μείωση της ανταγωνιστι-
κότητας της Ελληνικής Γεωργίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
σε σημαντικά εξαγώγιμα προϊόντα (π.χ. βαμβάκι, ελιά).

http://esyf.gr/epiptoseis-neas-prasinis-symfonias/
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της καλλιεργούµενης
έκτασης στην Ε.Ε.

80%

οικονοµικό αποτέλεσµα
800 εκ. €

100.000 

Βασική απασχόληση
και ικανοποιητικό

γεωργικό εισόδηµα για 

οικογένειες

εξαγωγές
540 εκ. €

Βαµβάκι

στρέµµατα
3.000.000 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

+250%

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
από την εφαρµογή της ΠΣ

εξαγωγές
560 εκ. €

Ελιά

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

-50%
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

+40%

στρέµµατα
9.000.000 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
από την εφαρµογή της ΠΣ

Tο βαμβάκι που αποτελεί «εθνι-
κό» μας προϊόν σε Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο, τόσο ιστορικά όσο και 
από πλευράς παραγωγής (80% 
της Ευρωπαϊκά καλλιεργούμενης 
έκτασης), κινδυνεύει να εγκα-
ταλειφθεί από τους Έλληνες 
αγρότες. Από την απόσυρση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
θα προκύψει πολύ σημαντικό 
πρόβλημα με την αντιμετώπιση 
ζιζανίων (προφυτρωτικά και με-
ταφυτρωτικά), ακάρεων, εντόμων 
και ασθενειών εδάφους, με την 
αύξηση του κόστους παραγωγής 
να εκτιμάται κατά περίπου 250%.

Για την ελιά, που αποτελεί σημαντικό συστατικό 
της Ελληνικής υπαίθρου (9 εκ. στρέμματα), 
η μείωση των διαθέσιμων για ευρεία χρήση 
σκευασμάτων, εκτιμάται πως θα επιφέρει σοβαρό 
πρόβλημα στην αντιμετώπιση των εντομολογικών 
προσβολών, συμπεριλαμβανομένου του δάκου, τις 
μυκητολογικές και βακτηριολογικές προσβολές 
και τα ζιζάνια. Για τα τελευταία μάλιστα, εκτιμάται 
πως θα απομείνουν ελάχιστοι μηχανισμοί δράσης, 
με κάποια από τα δυσεξόντωντα και εξαπλούμενα 
ζιζάνια, να μην έχουν πια λύσεις.

Οικονοµικό αποτέλεσµα
που ανέρχεται το 2020 σε

11,3 δισ. €

του εργατικού 
δυναµικού
της χώρας 

περισσότερο από τον
µέσο όρο της Ε.Ε10%

Ελληνική
γεωργία

-1,7δις€ -15%

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
από την εφαρµογή της ΠΣ

οι απώλειες

Τουλάχιστον

ή

εξαγωγές το 2020
6,5 δις €

του πληθυσµού ζει
σε κατά βάση 

αγροτικές περιοχές

31,3% 

10,5% 
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Μετά από μια ολόκληρη χρονιά επεξεργασίας των κύριων ση-
μείων, καθίσταται σαφές, ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας 
καλά σχεδιασμένης ενδιάμεσης περιόδου, η οποία θα δια-
σφαλίσει την ομαλή μετάβαση και, κυρίως, την ουσιαστική, και 
όχι στα χαρτιά, επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνί-
ας. Ζητήματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργί-
ας, η χρήση γεωργίας ακριβείας, η χρήση προϊόντων χαμηλού 
κινδύνου στη φυτοπροστασία, η γνώση των προϊόντων αυτών 
και η σωστή εφαρμογή τους για μία αποτελεσματική φυτοπρο-
στασία, εξετάστηκαν ενδελεχώς και επεξεργάστηκαν προτά-
σεις, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός διεθνείς και ευρωπαϊκές 
βέλτιστες πρακτικές και αφ’ ετέρου τις ελληνικές συνθήκες.

Οι προτάσεις συνδέθηκαν ταυτόχρονα με τη νέα ΚΑΠ της 
περιόδου 2023 – 2027 και με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία 
θα μπορούσαν να προωθήσουν τα κύρια σημεία της γεωργι-
κής παραγωγής στο πλαίσιο της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. 
Ορισμένες από αυτές, όπως η πολλαπλή συμμόρφωση των 
αγροτών με ένα απλό εφαρμόσιμο ημερολόγιο εφαρμογών, 

* 2 Νοεμβρίου 2020 - U.S. Department of Agriculture 
Economic and Food Security Impacts of EU Farm to Fork Strategy

28 Ιουλίου 2021 – Joint Research Centre  
Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model

12 Οκτωβρίου 2021 – Wageningen University & Research 
Green Deal probably leads to lower agricultural yields

σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 
και η χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς, 
που αποσκοπούν στη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού 
υγρού, αποτελούν μόνο μερικά από τα αγρoπεριβαλλοντικά 
μέτρα και οικολογικά σχήματα που προτείνονται και συνδυά-
ζουν το όφελος για το περιβάλλον και την ελκυστικότητα για 
τους αγρότες.

Βεβαίως, η μετάβαση στην επόμενη περίοδο της γεωργικής 
παραγωγής όπως σηματοδοτείται από την Πράσινη Συμφω-
νία, απαιτεί αλλαγή πρακτικών, επενδύσεις σε εξοπλισμό που 
θα εξυπηρετήσει τις νέες πρακτικές αλλά και γνώση. Όσον 
αφορά στις επενδύσεις, προτείνεται με τη συμβολή του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) να γίνει ο εξοπλισμός 
με συστήματα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας, κλειστό κύ-
κλωμα διαχείρισης ψεκαστικών υγρών, καθώς και συστήματα 
διαχείρισης αποβλήτων κ.α. Ενώ παράλληλα, προβλέπονται 
δράσεις κατάρτισης και πληροφόρησης μέσω του AKIS, στο 
πλαίσιο του οποίου ο ΕΣΥΦ δύναται σε συνεργασία με επιστη-
μονικούς φορείς, να συνεισφέρει στην προαγωγή πρακτικών 
θεμάτων και τεχνογνωσίας, για την κάλυψη των αναγκών κα-
τάρτισης των αγροτών.

Κοινή διαπίστωση, όπως και σε κάθε άλλη ανάλογη μελέτη σε 
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο (USDA, JRC, WUR)*, εί-
ναι η ανάγκη διεξαγωγής μια ολοκληρωμένης και ενδελεχούς 
μελέτης επιπτώσεων για την Ελλάδα και την Ελληνική Γεωργία, 
η οποία πρέπει να γίνει συντονισμένα και με την συμμετοχή 
όλων των εμπλεκομένων. Ο ΕΣΥΦ είναι έτοιμος να συμμετέχει 
σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία θα βοηθήσει 
τη χώρα μας να βαδίσει με ασφάλεια το δρόμο προς το κοινό 
μας όραμα.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΥΦ

Προτεινόμενες δράσεις  
για την άμβλυνση  
των επιπτώσεων

2 |  Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία:  

Ερωτηματολόγια αγρότη για «οικολογικά σχήματα»

1. Παρακολούθηση επιβλαβών οργανισμών

 NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

Παρακολούθηση καλλιεργειών για εχθρούς / ασθένειες
 

Δυνατότητα / Γνώση εντοπισμού κύριων προβλημάτων φυτοπροστασίας 

Παρακολούθηση φυτοπροστασίας από Γεωπόνο

Λήψη αποφάσεων από κοινού με Γεωπόνο

Χρήση συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων για υποβοήθηση  

της απόφασης επέμβασης 

 

Χρήση πρόγνωσης καιρού για υποβοήθηση της απόφασης επέμβασης
 

Χρήση παγίδων/κολλωδών επιθεμάτων / δολωμάτων για παρακολούθηση  

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

 

2. Χρήση βιολογικών, φυσικών ή άλλων μη χημικών μεθόδων
 NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

Χρήση φυσικών εχθρών / μακροοργανισμών

 

Eφαρμογή μεθόδων παρεμπόδισης σύζευξης, μαζικής παγίδευσης, 

προσέλκυσης και θανάτωσης, κ.ά.

 

Χρήση βιοπροστατευτικών προϊόντων

 

Άλλα

3. Χρήση φ.π. κατά το δυνατόν εξειδικευμένα για το στόχο και  

με τις μικρότερες δυσμενείς επιπτώσεις

 NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

Εφαρμογές συνήθως ταυτόχρονα για πολλαπλούς/διαφορετικούς στόχους

Κατανόηση του περιεχομένου της ετικέτας φ.π.

 

Τήρηση μέτρων για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας
 

Χρήση φ.π. διαφορετικού τρόπου δράσης

 

Χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς ψεκαστικού υγρού
 

Εφαρμογή αψέκαστων ζωνών προστασίας

 

Εφαρμογή περιορισμών για τις επόμενες καλλιέργειες
 

Χρήση επενδεδυμένου σπόρου

 

Αποφυγή χρήσης φ.π. επικίνδυνων για τις μέλισσες κατά την περίοδο  

της ανθοφορίας

 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

 

 

4. Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα απαραίτητα επίπεδα  NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

Χρήση μειωμένων δόσεων εφαρμογής (στάδιο στόχου, ένταση προσβολής, 

κ.ά.)

 

Χρήση προσκολλητικών/συνεργιστικών για βελτιστοποίηση της επέμβασης  

Εντοπισμένη εφαρμογή σε σημεία του αγρού με παρουσία εχθρού
 

Μείωση συχνότητας εφαρμογής (εφαρμογές χρονικά καθορισμένες για τη 

μείωση του αριθμού των επεμβάσεων) 

 

 Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

5. Eφαρμογή στρατηγικών κατά της ανάπτυξης ανθεκτικότητας ώστε 

να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων

 NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

Εξοικείωση με τις ετικέτες των φ.π. ως προς τη διαχείριση ανθεκτικότητας

 Εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης

 Χρήση μειγμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

6. Επιτυχία των εφαρμοσμένων μέτρων προστασίας καλλιέργειας

Αξιολόγηση επιτυχίας του προγράμματος φυτοπροστασίας

(1: μη επιτυχές - 5: πολύ επιτυχές)

 1 2 3 4 5

Παρακαλώ διευκρινίστε:  NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

 Μέτρηση απόδοσης καλλιέργειας

 

 Συζήτηση αποτελεσμάτων με το Γεωπόνο

 

 Εκτίμηση κόστους / οφέλους επεμβάσεων

 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
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Παρακαλώ διευκρινίστε:

 NAI ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο

 Μέτρηση απόδοσης καλλιέργειας

 

 Συζήτηση αποτελεσμάτων με το Γεωπόνο

 

 Εκτίμηση κόστους / οφέλους επεμβάσεων

 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
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1 |  Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία:  
Ημερολόγιο αγρότη για «αιρεσιμότητα»

Ημερολόγιο εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;  

(Bio/ Low risk)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 
- ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ, 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ, ΠΙΕΣΗ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ  
(εχθρός, 
ασθένεια, 

ζιζάνιο, άλλο)

ΣΤΑΔΙΟ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΑΨΕΚΑΣΤΗ 
ΖΩΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΨΕΚΑΣΤΗ

 
NAI 

OXI 
     

NAI  

OXI 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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1 |  Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία:  
Ημερολόγιο αγρότη για «αιρεσιμότητα»

Ημερολόγιο εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;  

(Bio/ Low risk)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 
- ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ, 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ, ΠΙΕΣΗ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ  
(εχθρός, 
ασθένεια, 

ζιζάνιο, άλλο)

ΣΤΑΔΙΟ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΑΨΕΚΑΣΤΗ 
ΖΩΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΨΕΚΑΣΤΗ

 
NAI 

OXI 
     

NAI  

OXI 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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https://www.fas.usda.gov/newsroom/economic-and-food-security-impacts-eu-farm-fork-strategy
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368
https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Green-Deal-probably-leads-to-lower-agricultural-yields.htm
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Πρόγραμμα για τη διαχείριση κενών 
φιαλών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Το πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΣΥΦ συνεχίστηκε ακόμα μία χρο-
νιά στους συνεργαζόμενους Δήμους και συνεταιρισμούς/ομά-
δες παραγωγών. Η συμμετοχή των γεωργών ήταν ιδιαίτερα ση-
μαντική στους Δήμους Μεγαρέων, Βέροιας και Ξάνθης, όπου 
οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δείχνουν 
αμείωτο ενδιαφέρον κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα έτρεξε, επί-
σης, κανονικά και στους 7 Δήμους του Νομού Λάρισας. Παράλ-
ληλα, με τη βοήθεια του προγράμματος Certified Sustainable 
FiberMax πραγματοποιήθηκε συλλογή και στο Δήμο Φαρκαδό-
νας. 

Μέσα στο 2021 συλλέχθηκαν συνολικά περίπου 12 τόνοι πλα-
στικών φιαλών, οι οποίες 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 ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ» (Εταιρεία Ανακύκλωσης Συ-
σκευασιών Φυτοπροστασίας) ολοκληρώνει τον φάκελο, ο οποί-
ος πρόκειται άμεσα να υποβληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την έγκριση συλλογικού συστήμα-
τος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων.

›  Μάθετε περισσότερα για την ορθή διαδικασία εδώ

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρόγραμμα για τη σύννομη 
διακίνηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2021 στη Βουλ-
γαρία, η ετήσια συνάντηση Συνδέσμων Φυτοπροστασίας της 
Βουλγαρίας (BgCPA), της Ρουμανίας (AIPROM) και της Ελλά-
δας (ΕΣΥΦ) με τις αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και δίω-
ξης. Όπως κάθε χρόνο, ανταλλάσσονται καλές πρακτικές αντι-
μετώπισης του φαινομένου διακίνησης απομιμητικών (πλαστών) 
και παράνομων (χωρίς έγκριση κυκλοφορίας) φυτοφαρμάκων, 
αλλά και παρουσιάζονται και συζητούνται εκτενώς αδύναμα 
σημεία και προβλήματα που προκύπτουν σε υποθέσεις εξιχνί-
ασης δικτύων διακίνησης τέτοιων ποσοτήτων. Η συνεργασία 
των τριών γειτονικών χωρών συνεχίζεται σε επίπεδο Τελωνείων, 
Αστυνομίας και Αρμόδιων Υπουργείων με την υποστήριξη των 
Συνδέσμων Φυτοπροστασίας των τριών χωρών και του Ευρω-
παϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (Croplife Europe). Όλοι οι 
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τις ανησυχητικές διαστάσεις που 
καταλαμβάνει το φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συμφω-
νούν ότι το κλειδί για την καταπολέμηση αυτού του επικίνδυνου 
παράνομου εμπορίου είναι η συνεχής συνεργασία και επικοινω-
νία όλων των εμπλεκομένων των γειτονικών μας χωρών.

›  Μάθετε περισσότερα για τους κινδύνους χρήσης αυτών 
των προϊόντων εδώ

22-23 Σεπτεμβρίου 2021, Βουλγαρία
AC SEE HUB Meeting

20 Οκτωβρίου 2021, Μέγαρα -  
Συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών  
φυτοφαρμάκων 

http://esyf.gr/draseis/orthi-diaxeirisi-kenon-fialon/
http://esyf.gr/what-are-illegal-pesticides/
http://esyf.gr/what-are-illegal-pesticides/


www.esyf.gr | 6

› Τεχνική επιτροπή
Η Τεχνική Επιτροπή του ΕΣΥΦ, προσαρμόζοντας τις δράσεις της στις ανάγκες της τρέχουσας χρονικής περιόδου 
εστίασε σε δύο μεγάλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν η πρώτη με τους αρμόδιους από το Τμήμα Γεωργικών 
Φαρμάκων του ΥΠΑΑΤ και η δεύτερη με τους αξιολογητές του ΜΦΙ.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προώθηση των 
εγκρίσεων αλλά και την βελτίωση των διαδικασιών και απαιτήσεων  των βιολογικών προϊόντων φυτοπροστασίας και 
ιδιαίτερα αυτών του χαμηλού κινδύνου (low risk) στα πλαίσια της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας στην ΕΕ και 
στους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2030. Επί πλέον έγινε παρουσίαση του υπομνήματος με τις εκτιμήσεις του 
ΕΣΥΦ για τις αναμενόμενες επιπτώσεις τη Πράσινης Συμφωνίας στην Ελληνική Γεωργία.

Άλλα θέματα που απασχόλησαν την Τεχνική Επιτροπή το τελευταίο τρίμηνο ήταν ο επερχόμενος Κανονισμός για την 
πιστοποίηση των φ.π. για χρήση στη Βιολογική Γεωργία που αναμένεται να ισχύσει από αρχές του 2022.

Τέλος προετοιμάστηκαν τα θέματα που θα συζητηθούν στην ετήσια συνάντηση της Βιομηχανίας με τις Αρμόδιες Αρχές 
της Νότιας Ζώνης που θα λάβει χώρα στις 30/11/21.

›  Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών,  
Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Η Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών του ΕΣΥΦ, το διάστημα αυτό του 2021 ασχολήθηκε με την 
επεξεργασία του υπομνήματος του ΕΣΥΦ σχετικά με τις επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής της 
Ε.Ε «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (“Farm to Fork”) και ειδικότερα επί των θεμάτων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. 
Συζητήθηκαν παρεμβάσεις στα πλαίσια φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών της νέας ΚΑΠ που θα σχετίζονται με την 
εφαρμογή των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και των Ειδικών Οδηγιών ανά καλλιέργεια.

Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του ΕΣΥΦ
Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες δράσεις των επιτροπών μας. 
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› 19 Ιουλίου 2021, Σπάτα – Demo Farm
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για τη δημιουργία επιδεικτικών αγρών, πραγματοποιήθηκε στον αμπελώνα 
του ΓΠΑ στα Σπάτα, πιλοτική εφαρμογή και επίδειξη της διαφοράς στη δια-
σπορά ψεκαστικού νέφους, μεταξύ συμβατικών ψεκαστικών μηχανημάτων 
σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης και με διαφορετικά ακροφύσια, επίγειων 
ψεκαστικών (τροχοφόρο ρομπότ) και μη επανδρωμένων οχημάτων (ψεκα-
στικό drone) σε διαφορετικά ύψη πάνω από την καλλιέργεια και ταχύτητα 
πτήσης. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη της ομάδας του Αν. 
Καθηγητή κ. Σ. Φουντά, του εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του 
ΓΠΑ.

› 8 Οκτωβρίου 2021,  
Συνάντηση στο ΓΠΑ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ΓΠΑ με θέμα τη 
δημιουργία επιδεικτικών αγρών (Demo Farms) και την 
ανάπτυξη μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Στη συνάντηση 
παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης του ΓΠΑ, Ιορδάνης 
Χατζηπαυλίδης, ο Αν. Καθηγητής Φυτοπαθολογίας κ. 
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος, εκπρόσωποι από το τμήμα 
Φυτοπροστασίας και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥπΑΑΤ και 
μέλη του ΕΣΥΦ. Η ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση 
περιλάμβανε την παρουσίαση του προγράμματος, 
ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της ψηφιακής γεωργίας 
και προβολή βιντεοσκοπημένου υλικού.

FLASH 

NEWS


Δείτε το βίντεο εδώ

› 12 Οκτωβρίου 2021,  
Διαδικτυακό Συνέδριο της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας με αντικείμενο: «Αρμοδιότητες 
και δράσεις της Δ.Ο.Α. προς ενημέρωση των Συναρμόδιων 
Φορέων και ενίσχυση της συνεργασίας, κυρίως σε επίπεδο 
ανταλλαγής πληροφοριών»

Στο Συνέδριο πραγματοποίησε ομιλία η κα Φραντζέσκα 
Υδραίου, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Συνδέσμου 
Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) και δόθηκε η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο 
και να ανταλλάξουν απόψεις.

› 5 Νοεμβρίου 2021, Τηλεδιάσκεψη  
της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΥΦ με το ΥΠΑΑΤ

›  19-20 Νοεμβρίου 2021, Τρίκαλα 

Agribusiness Thessaly Summit 

Ο ΕΣΥΦ συμμετείχε στο AgriBusiness Forum που 
διεξήχθη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας με θέμα «Το μέλλον του 
Θεσσαλικού κάμπου στην ψηφιακή εποχή» 

›  24 Νοεμβρίου 2021 – Υβριδική συνάντηση 
της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΥΦ με το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

27-30 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ 2022 – 
ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ: 29η Διεθνής Έκθεση 
Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & 
Εφοδίων AGROTICA

ΜΑΡΤΙΌΣ 2022 – ΑΘΗΝΑ: Γενική 
Συνέλευση ΕΣΥΦ

7-9 ΜΑΡΤΙΌΥ 2021 – Croplife Europe 
Regulatory Conference

AGENDA

https://youtu.be/tu0dAwqrug8
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=105737&Itemid=2714&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=105737&Itemid=2714&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=105737&Itemid=2714&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=105737&Itemid=2714&lang=


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

μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook!

Ευχές για όμορφα Χριστούγεννα  
και ένα ευτυχισμένο νέο έτος!

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