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Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε 

Έρνληαο ππόςε καο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη πνιινί δήκνη ζηε ρώξα ζηνλ ηνκέα 

ηεο πινπνίεζεο πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο θελώλ πιαζηηθώλ θηαιώλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζα ζέιακε λα ζαο ππνβάινπκε κηα πξόηαζε γηα ηελ 

πινπνίεζε αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο θαη από ηνλ Γήκν ζαο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, όπσο γλσξίδεηε ν Γήκνο ζαο ζηεξίδεη κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ αλάπηπμεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κε πιεζώξα θαιιηεξγεηώλ πνιιέο από ηηο 

νπνίεο είλαη δπλακηθέο, όπσο απηέο ηνπ ακπειηνύ, ηεο ειηάο, ησλ αθηηληδίσλ, άιισλ 

δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ, θεπεπηηθώλ θαη άιισλ θαιιηεξγεηώλ. Σα παξαγόκελα πξντόληα 

από απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο εμάγνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζην εμσηεξηθό απνθέξνληαο 

ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγώληαο πιεζώξα 

ζέζεσλ εξγαζίαο (ζε ζπζθεπαζηήξηα, βηνηερλίεο, ειαηνηξηβεία θ.ι.π.) ζηελ πεξηνρή. Σα 

πξντόληα πνπ παξάγνληαη θαη εμάγνληαη είλαη πάληνηε πςειήο πνηόηεηαο θαη 

πηζηνπνηνύληαη σο πξνο ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηνπο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα 

(Global Gap, Agro). 

 ηελ πεξηνρή ζαο όκσο, όπσο ίζσο γλσξίδεηε, δελ ππάξρεη ζήκεξα θάπνην ζύζηεκα 

ζπγθέληξσζεο, απνθνκηδήο θαη κεηέπεηηα θαηαζηξνθήο ή αλαθύθισζεο ησλ θελώλ πιαζηη-

θώλ ζπζθεπαζηώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. Έηζη, ηέηνηνπ είδνπο ζπζθεπαζίεο, 

καδί κε κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ξππαίλνπλ επηθαλεηαθά ύδαηα, ζεκεία πδξνιεςίαο 

θαη εδαθηθέο εθηάζεηο ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε δεκόζηα πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηα ππόγεηα 

ύδαηα, αθόκα θαη ηηο εμαγσγέο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο, θαζόηη γίλνληαη 
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ζπρλέο επηζεσξήζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πεξηνρήο από ηνπο πηζηνπνηε-

ηηθνύο θνξείο θαη ηνπο εκπόξνπο ηνπ εμσηεξηθνύ. Πέξαλ απηνύ, ε εηθόλα πνπ επηθξαηεί ζε 

νξηζκέλα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ (ιόγσ ειάρηζησλ επηπρώο 

αζπλείδεησλ) δελ ηηκάεη ηελ πεξηνρή καο θαη δεκηνπξγεί αιγεηλή εληύπσζε πνπ απεηιεί θαη 

ηνλ ηνπξηζκό πνπ αλζεί ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

 Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε - δεκηνπξγίαο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο - όκσο πεγάδεη θαη 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία όπνπ ζην άξζξν 42 ηνπ λόκνπ 4036/2012 πξνβιέπεηαη ε 

ζέζπηζε ζπζηεκάησλ αζθαινύο δηαρείξηζεο πνπ εμεηδηθεύνληαη κε ην Δζληθό ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ (ΦΔΘ Β’ 1883/1-8-2013) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 29 απηνύ. Δπηπξόζζεηα θαη ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΘΑΠ, 

ζηελ νπνία πιένλ ζα εληάζζνληαη θαη ζα επηδνηνύληαη όιεο νη θαιιηέξγεηεο, ππάξρεη ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ θσδίθσλ νξζήο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ην ιεγόκελν 

«πξαζίληζκα» γηα ηε ιήςε ησλ επηδνηήζεσλ. Πηζαλνινγείηαη κάιηζηα όηη ζην κέιινλ ζα 

ρξεηάδεηαη θαη ε ππνβνιή βεβαίσζεο από ηνπο παξαγσγνύο γηα ην όηη ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο θελώλ δνρείσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ δειώζεσλ ηεο Δληαίαο Δλίζρπζεο (ΟΓΔ). 

 Όια ηα παξαπάλσ πνπ ζαο αλαθέξακε θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή έζησ θαη 

πηινηηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ζαο, ελόο ζπζηήκαηνο ζπγθέληξσζεο θαη 

απνθνκηδήο ησλ θελώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. Σν 

ζύζηεκα απηό ζα εθαξκνζηεί από ηνλ Γήκν ζαο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Διιεληθνύ 

πλδέζκνπ Φπηνπξνζηαζίαο (ΔΤΦ), ελδερνκέλσο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο - 

Αλαθύθισζεο ΑΔ (ΔΔΑΑ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε ΘΔΓΔ), ησλ νκάδσλ παξαγσγώλ θαη 

ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ησλ θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο καο. ε γεληθέο γξακκέο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή 

ελεκέξσζε - εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγώλ γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί κε ηε 

δηνξγάλσζε ζρεηηθώλ ελεκεξσηηθώλ εθπαηδεύζεσλ, ηε ρξήζε ελεκεξσηηθώλ αθηζώλ ζηα 

θαηαζηήκαηα γεσξγηθώλ εθνδίσλ θαη δηαθεκηζηηθώλ ζπνη. ηε ζπλέρεηα νη παξαγσγνί ζα 

πξέπεη, κεηά από κηα αξρηθή δηαρείξηζε πνπ ζα θάλνπλ ζηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο, λα ηηο 

ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθέο ζαθνύιεο θαη ν δήκνο αθνινύζσο ζα ζπγθεληξώλεη ηηο ζαθνύιεο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΤΦ θαη ηελ ΔΔΑΑ ζα πξνρσξάεη ζηελ παξαπέξα δηαρείξηζε 

ηνπο ζε ΘΓΑΤ. 

 

 



 Θύξηε Γήκαξρε 

επεηδή πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ζνβαξό ζέκα, πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ επεμήγεζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο, γηα απηό ζα επηζπκνύζακε κηα ζπλάληεζε καδί ζαο γηα λα ζπδεηήζνπκε 

θαιύηεξα ην ζέκα ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ. Ζ πξόηαζε καο αθνξά ηελ εθαξκνγή ελόο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην 2016, ην νπνίν όκσο γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ρξεηάδεηαη 

ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία κήλεο πξηλ κε ηε ζπλεξγαζία πάληνηε ηνπ ΔΤΦ. 

Δλεκεξσηηθά θαη γηα ηελ πιεξνθόξεζε ζαο, ζαο απνζηέιινπκε επηπξόζζεην ειεθηξνληθό 

πιηθό πνπ αθνξά ηηο ελδεηθηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, 

όπσο θαη κηα επεμεγεκαηηθή παξνπζίαζε πνπ αθνξνύζε ηελ εθαξκνγή ελόο πνιύ 

κεγαιύηεξνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Θσπαΐδαο, όπνπ κεηαμύ πνιιώλ 

πεξηζζόηεξσλ ζπλαθώλ δξάζεσλ πεξηείρε θαη ηε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θελώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, θαζώο θαη άιιν ζρεηηθό 

ειεθηξνληθό ελεκεξσηηθό πιηθό ηνπ ΔΤΦ. 

 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 
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