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EDITORIAL

Μάθετε γιατί τα φ/π που
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα
ασφαλέστερα που έγιναν ποτέ

Το νέο μας τεύχος
είναι αφιερωμένο
στη διαδικασία
των εγκρίσεων
δραστικών ουσιών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκη
νομοθεσία, η οποία
είναι από τις πλέον
εκτεταμένες και
αυστηρές νομοθεσίες
παγκοσμίως.

Αυτό είναι το νέο λογότυπο του ΕΣΥΦ,
φυσική μετεξέλιξη του προγούμενου
λογοτύπου μας, ανανεωμένο και
εναρμονισμένο με τις σύγχρονες τάσεις.

Κλικ στο esyf.gr
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Ε.ΣΥ.Φ. και βρείτε τα πάντα για
τις δράσεις μας, καθώς και όλες
τις πληροφορίες για τις δράσεις
και τα προγράμματά μας:


Aκολουθήστε μας
και στο twitter για
να μαθαίνετε όλα τα
νέα του ΕΣΥΦ

› Ασφαλής
χρήση

› Προστασία
των Νερών

› Παράνομα › Διαχείριση Κενών
Φυτοφάρμακα
Φιαλών Φ.Π.
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Είναι ασφαλή τα
φυτοπροστατευτικά
προϊόντα;
Εξασφαλίζει το νομοθετικό περιβάλλον
εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (φ/π) την ασφάλεια
του χρήστη, του περιβάλλοντος, των
τροφίμων και την ανταγωνιστικότητα
των παραγωγών;
Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει την έγκριση κυκλοφορίας των φ/π στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ο Κανονισμός
(ΕΚ) 1107/2009. Θέτει πολύ αυστηρούς κανόνες με τους
οποίους διασφαλίζεται η υγεία του ανθρώπου ως χρήστη
των φ/π ή ως καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων.
Επίσης διασφαλίζεται η υγεία των ζώων και η προστασία
του περιβάλλοντος επιβάλλοντας την διεξαγωγή διεξοδικών επιστημονικών μελετών. Επικαιροποιείται συνεχώς
ούτως ώστε με τις απαιτήσεις του να ικανοποιούνται οι
πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα
της ασφάλειας και της υγείας. Επομένως τα προϊόντα
που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα ασφαλέστερα
που έγιναν ποτέ.

Τι μελέτες περιέχει ένας φάκελος
αξιολόγησης μίας δραστικής ουσίας;
✔ Φυσικοχημικές: για τη συνεπή σύνθεση και ποιότητα της
ουσίας
✔ Τοξικολογικές: για την οξεία και χρόνια τοξικότητα κατά την
έκθεση ανθρώπων και ζώων
✔ Υπολειμμάτων: για την εκτίμηση παρουσίας υπολειμμάτων
κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια
✔ Συμπεριφοράς στο περιβάλλον
✔ Οικοτοξικολογικές: για τα πιθανά αποτελέσματα σε
οργανισμούς μη στόχους
✔ Βιολογίας: για την αναμενόμενη δράση
στο στόχο (ζιζάνιο, έντομο, ασθένεια)
✔ Δοκιμές αγρού: πολυετή πειράματα
σε πραγματικές συνθήκες

 γκριση: αξιολόγηση και άδεια
Έ
κυκλοφορίας στην αγορά

✓

Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται σε επίπεδο
ΕΕ, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
αδειοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο.

Συμπληρωματική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
•Ο
 δηγία 128/2009/ΕΚ: Πλαίσιο ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων
• Κανονισμός (ΕΚ) 1185/2009: Στατιστικές για τα γεωργικά
φάρμακα
•Κ
 ανονισμός (ΕΚ) 396/2005: Ανώτατα όρια καταλοίπων
φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

• Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008: Ταξινόμηση, επισήμανση και
συσκευασία ουσιών
• Οδηγία 60/2000/ΕΚ: Πλαίσιο προστασίας υδάτων
• Οδηγία 83/98/ΕΚ: Ποιότητα πόσιμου νερού
• Οδηγία 118/2006/ΕΚ: Προστασία υπόγειων υδάτων
• Οδηγία 35/2004/ΕΚ: Περιβαλλοντική ασφάλεια
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Πώς λειτουργεί η διαδικασία έγκρισης
των δραστικών ουσιών;

1
2

Ο πλήρης φάκελος της δραστικής ουσίας
κατατίθεται σε ένα Κράτος Μέλος (Κ-Μ) μίας
Ζώνης, το οποίο παίζει το ρόλο του εισηγητή
για την αξιολόγηση. Οι άλλες χώρες της
Ζώνης παρακολουθούν και σχολιάζουν.

ΖΩΝΕΣ
n Βόρεια
n Κεντρική
n Νότια

EFSA

Φινλανδία

Σουηδία

Το αποτέλεσμα της εισήγησης προωθείται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων (EFSA).

Εσθονία
Λετονία
Δανία

3

SCOPAFF*
Η έκθεση αξιολόγησης της EFSA
Ιρλανδία
καταλήγει στη µόνιµη επιτροπή για
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων
SCOPAFF της ΕΕ, όπου την ψηφίζουν
τα Κ-Μ. Για να εγκριθεί, θα πρέπει να
λάβει ειδική πλειοψηφία από Κ-Μ που
εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της
ΕΕ. Εκδίδεται Κανονισμός ΕΕ.

Λιθουανία

Ην. Βασίλειο
Ολλανδία

Πολωνία

Γερμανία

Βέλγιο
Λουξεμβούργο

Τσεχία
Σλοβακία
Αυστρία

Ουγγαρία
Ρουμανία
Σλοβενία

Γαλλία

Κροατία

4

Εκδίδεται Κανονισμός ΕΕ

Βουλγαρία
Ισπανία
Μάλτα
Πορτογαλία

 Η χρονική
περίοδος της
έγκρισης μιας
δραστικής ουσίας
διαρκεί το λιγότερο
2,5 έτη

Ιταλία
Ελλάδα

 Η χρονική
διάρκεια της κάθε
έγκρισης
δεν ξεπερνά
τα 10 έτη

? Πώς λειτουργεί η διαδικασία αδειοδότησης των σκευασμάτων φ/π;
Ο φάκελος του φ/π κατατίθεται σε δύο Κ-Μ
της ζώνης, εκ των οποίων το ένα είναι ο
εισηγητής σε το άλλο ο συν-εισηγητής.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια με τη διαδικασία για τις δραστικές
ουσίες. Η έκθεση αξιολόγησης της EFSA
προωθείται σε επίπεδο Ζώνης κι όχι ΕΕ για
την τελική έγκριση.

? Τι γίνεται με τα φ/π για θερμοκήπια,
αποθήκες, μετασυλλεκτικές χρήσεις
ή τους επικαλυπτόμενους με φ/π
σπόρους;
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πιο
ευέλικτη, ονομάζεται διαζωνική και για τις
παραπάνω χρήσεις η ΕΕ να λογίζεται ως μία
ζώνη.

Κύπρος

? Αμοιβαίες άδειες φ/π εντός ζώνης
Κάθε Ζώνη έχει ένα μία Συντονιστική
Επιτροπή, η οποία αποτελεί τη βάση για
ανταλλαγές απόψεων, κτίσιμο συνεργασίας
και εμπιστοσύνης. Η συνεργασία μεταξύ των
Κρατών Μελών έχει οδηγήσει στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη και συνεπώς στην ευκολότερη
χορήγηση εγκρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό,
υπάρχει η δυνατότητα να αδειοδοτούνται
προϊόντα από άλλες χώρες της ίδιας
Ζώνης.

? Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή
της Ελλάδας σε αυτά τα όργανα;

μαχισμό αγροτεμαχίων. Τόσο η βιομηχανία,
όσο και οι αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα,
εργαζόμαστε σκληρά για την προάσπιση
καλλιεργειών, όπως π.χ. το βαμβάκι, που
είναι σημαντική καλλιέργεια μόνο για την
Ελλάδα και την υποστήριξη των αγροτών με
σημαντικά και σύγχρονα εργαλεία φυτοπροστασίας.
Και ο Νότος συνολικά όμως, πρέπει να
διαθέτει δυνατή φωνή απέναντι στις χώρες
των άλλων Ζωνών. Οι συνέργειες εντός της
Ζώνης και η ενεργή συμμετοχή της χώρας
μας στη συντονιστική επιτροπή της Νότιας
Ζώνης για την επίλυση διαφόρων θεμάτων
είναι υψηλές προτεραιότητες για το όφελος
της Ελληνικής γεωργίας.

Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις μεγάλες
χώρες του Νότου όπως Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία, χαρακτηρίζεται από μικρές αγροτικές
εκτάσεις, μεγάλη ποικιλομορφία και πολυτε-

* SCOPAFF: αποφάσεις για δραστικές ουσίες, κατευθυντήρια έγγραφα και γενικά θέματα
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Οι επιπτώσεις της επερχόμενης
ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
στην Ελληνική γεωργία

Tους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις με νέες
νομοθεσίες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να
προσαρτήσει στο ήδη αυστηρό νομοθετικό περιβάλλον
για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φ/π). Μελέτη που
ανατέθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας στη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen, με
βάση στοιχεία που παρείχαν οργανώσεις-μέλη της Copa
Cogeca και τεχνικά ινστιτούτα, εξέτασε το συσσωρευτικό
αντίκτυπο αν υιοθετηθούν οι νέες νομοθεσίες.

Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο σε ειδικές καλλιέργειες στις χώρες της ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων το βαμβάκι για την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο ΕΣΥΦ ανέλαβε
πρωτοβουλία για σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας από
Έλληνες εμπειρογνώμονες, ώστε να αναδειχθούν οι πιθανές επιπτώσεις στη χώρα μας και να επικοινωνηθούν στις
Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές.

Οι συνέπειες αναμένονται να είναι δραματικές για την γεωργία της ΕΕ:
›

ασφυκτικό πλαίσιο εγκρίσεων φ/π, το οποίο
θα αποσύρει το 1/5 των εγκεκριμένων δραστικών
ουσιών.

›

 έλλειψη εργαλείων φυτοπροσταασίας
η
αναμένεται να επιφέρει:

•μ
 είωση αποδόσεων έως και 40% σε μεγάλες
καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, αμπέλι κ.ά)
• μείωση αποδόσεων καλλιεργειών στην ΕΕ, έως και
7% για τα σιτηρά, 31% για το αμπέλι, 40% για
την ελιά
 πώλειες 17 δις ευρώ της συνολικής κερδοφορίας
•α
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

•1
 ,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας κινδυνεύουν
να χαθούν

Η ομάδα εργασίας για την Ελλάδα

Η ομάδα εργασίας έχει εκπροσώπους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διευθύνσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Γεωπόνων και επαγγελματιών Γεωπόνων.
Οι καλλιέργειες που επιλέχθηκαν για να εξεταστούν οι
επιπτώσεις αυτές στην Ελλάδα είναι: βαμβάκι, αμπέλι, ροδάκινο, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
➔ Ε
 νημερώνεστε συνεχώς για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα,

στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ: Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
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TO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ECPA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Συνάντηση του
Ευρωπαϊκού Δικτύου
Συνδέσμων στην Αθήνα
Ο ΕΣΥΦ φιλοξένησε τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνδέσμων (Εuropean
Association Νetworks) του ECPA στην Αθήνα στις 16 και 17 Μαΐου 2017. Στη συνάντηση
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αντίστοιχων Συνδέσμων Φυτοπροστασίας από 17 χώρες
και από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.
Τα θέματα του ΕΑΝ αφορούν σε εξελίξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στην πορεία των προγραμμάτων που υλοποιούν οι Σύνδεσμοι-μέλη του
ECPA υπό την αιγίδα και υποστήριξή του.
Η συνάντηση του EAN πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο ΕΣΥΦ ξενάγησε τους συμμετέχοντες σε όμορφους αμπελώνες και ελαιώνες στα Σπάτα. Οι καλλιέργειες του αμπελιού
και της ελιάς καθώς και τα προϊόντα τους, αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής και
οικονομικής ζωής της Ελλάδας και δόθηκε η ευκαιρία στους καλεσμένους να μάθουν περισσότερα για την ιστορία και τη σημασία τους.
Ευχαριστούμε πολύ το αγρόκτημα Μελεαγρίς για τη φιλοξενία και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σπάτων για την
ξενάγηση και τα προϊόντα λαδιού που προσέφερε στους καλεσμένους.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΑΝ

O πρόεδρος του ΕΣΥΦ, Γιάννης Διοκαράντος,
με τον Γενικό Διευθυντή του ECPA,
Jean-Phillip Azoulay

Ξενάγηση στους αμπελώνες των Σπάτων
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OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρόγραμμα διαχείρισης
κενών πλαστικών φιαλών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Συλλογή στη Βέροια, στον ΑΣ «Νέος Αλιάκμων», όπου έχουν τοποθετηθεί και κάδοι

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται Για 5η χρονιά στους επτά Δήμους της
ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Κιλελέρ, Λάρισα, Τέμπη, Τύρναβος,
Φάρσαλα) ενώ συνεχίζεται και σε Βέροια, Μέγαρα, Μουζάκι και
Παλαμά. Παράλληλα ο ΑΣ ΘΕΣΤΟ ΑΕ, η εταιρεία ΑΒΕΚ Νομικός
ΑΕ, η ΣΕΚΕ ΑΕ, ο ΑΣ Ζαγοράς, η ΑγροΑνάπτυξη και η 7Grapes
συνεχίζουν να υποστηρίζουν το πρόγραμμα και να μετέχουν ενεργά
στην ανακύκλωση. Επίσης για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του
2017 συμμετέχουν οι Δήμοι Πέλλας, Νάουσας, Νιγρίτας, Ιωαννίνων,
Ζίτσας, Φαρκαδόνας, Πρέβεζας και Επιδαύρου καθώς και
παραγωγοί του εργοστασίου Pummaro στη Γαστούνη.
Ειδικά στα Γιαννιτσά, εφαρμόζεται πιλοτικά η μέθοδος συλλογής σε
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης (μόνο για φυτοπροστατευτικά) στα
καταστήματα αγροεφοδίων.
Όπως και το 2016, έτσι και φέτος, η ειδική ομάδας εργασίας
μεταξύ των ΕΣΥΦ, Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ), Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ), Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)
παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος.

Εκπαίδευση παραγωγών βιομηχανικής τομάτας
στο εργοστάσιο της Pummaro στην Γαστούνη

Μέχρι στιγμής ο ΕΣΥΦ έχει εκπαιδεύσει πάνω από 200 αγρότες και
γεωπόνους αγρότες ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες
συλλογές του έτους σε Μέγαρα (2 φορές), Βέροια και Μουζάκι.

Συλλογή στο Μουζάκι

Ενημερωτική αφίσα του Δήμου Πέλλας
προς τοποθέτηση στα υδροστόμια

Παρακολουθήστε το spot του ΕΣΥΦ



Ακούστε το ηχητικό spot
του Ε.ΣΥ.Φ.

Βρείτε εδώ το
φυλλάδιο του Ε.ΣΥ.Φ.
με «Το πρόγραμμα
ανακύκλωσης»
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OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Η ομάδα των εκπαιδευτών με τους αγρότες (Φάρσαλα)

Βέλτιστες Πρακτικές
Διαχείρισης για την
προστασία των υδάτων

Στιγμιότυπο από την πρακτική εκπαίδευση

Έλεγχος ακροφυσίων

Ο ΕΣΥΦ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποίησαν 2
εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος TOPPS. H πρώτη,
σε παραγωγούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς (18
Φεβρουαρίου 2017, Λιανοκλάδι) και η δεύτερη σε σε παραγωγούς
της ΑΒΕΚ ΝΟΜΙΚΟΣ και του ΑΣ ΘΕΣΤΟ (3 Μαρτίου 2017,
Φάρσαλα).
Το σεμινάριο συμπεριλάμβανε θεωρία και κυρίως πρακτική
εκπαίδευση σε:
α) θέματα ασφαλούς χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ/π),
β) ορθής διαχείρισης των κενών φιαλών φ/π,
γ) διαδικασία βαθμονόμησης ψεκαστήρα για αροτραίες
καλλιέργειες.

Οδηγίες ΓΙΑ ΤΗ
βαθμονόμηση ψεκαστικών
Οδηγίες

VIDEO

Για αροτραίες καλλιέργειες
Βαθμονόμηση Ψεκαστικού



Για νεφελοψεκαστήρα
Βαθμονόμηση Ψεκαστικού



ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρωτοβουλία
για την Ασφαλή και
Ορθολογική Χρήση
Πρόκειται για ένα 32σέλιδο φυλλάδιο, που
περιλαμβάνει τα βασικά σημεία και τις οδηγίες που
χρειάζεται κάθε χρήστης για την ασφαλή χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια
χειρισμού τους.

Τρίπτυχο για την
ανθεκτικότητα
Η έκδοση αυτή στοχεύει να ενημερώσει τους
χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις
βασικές αρχές διαχείρισης τυχόν ανθεκτικότητας των
ανεπιθύμητων οργανισμών στόχων (έντομα, μύκητες,
βακτήρια, ζιζάνια) σε καλλιέργειες.

Περιεχόμενα
• Ασφάλεια χειριστή
• Μεταφορά φ/π
• Αποθήκευση φ/π
• Προετοιμασία ψεκαστικού βυτίου,
διαχείριση κενών φιαλών
• Εφαρμογή φ/π
• Μετά την εφαρμογή
• Μέτρα πρόληψης
• Συνιστώμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας
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FLASH

NEWS

› 17-18 Ιανουαρίου 2017 – Μαδρίτη
Συμμετοχή του ΕΥΦ στο Συνέδριο για την Ασφαλή
Χρήση (SUI) φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ημερίδα για την "Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων
στο βαμβάκι", Θεσσαλονίκη

› 3 Φεβρουαρίου 2017 – Θεσσαλονίκη
Ο ΕΣΥΦ πραγματοποίησε παρουσίαση στο πλαίσιο
της επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε η
Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) με θέμα
«Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι».

› 6-7 Απριλίου 2017 – Λάρνακα
Διεθνές συνέδριο χωρών που υλοποιούν
πιλοτικά προγράμματα διαχείρισης φιαλών φ/π
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Συμμετείχαν
οι χώρες που τρέχουν πιλοτικά προγράμματα
διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Κύπρος, Ελλάδα,
Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρωσία και Σλοβακία.

› 14 Ιουνίου 2017 – Σόφια
Συνεργασία Βουλγαρικών και Ελληνικών Αρχών
για θέματα εγκρίσεων φ/π και συνεργασίας
στο πλαίσιο των αναγκών της Νότιας Ζώνης,
με τη συμμετοχή του ΕΣΥΦ, του Βουλγάρικου
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.

AGENDA
15 Σεπτεμβρίου 2017
Κοινή εκδήλωση
ΣΠΕΛ , ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ με τίτλο:
"Η συμβολή των εισροών
στον αγροδιατροφικό τομέα"

Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση κενών
πλαστικών φιαλών φ/π, Λάρνακα

Σόφια

Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται
καλό καλοκαίρι

