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Θέμα: «Πρόταση για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών 

 πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» 

 

Αξιότιμε κα. Δήμαρχε, 

Έχοντας υπόψη μας πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει πολλοί δήμοι στη χώρα στον τομέα 

της υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε μια πρόταση για την 

υλοποίηση ανάλογου προγράμματος και από τον Δήμο σας. 

 Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε ο Δήμος Καβάλας στηρίζει μεγάλο μέρος της 

οικονομικής του ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα (ιδιαίτερα στον πρώην δήμο Φιλίππων και 

στο Δ.Δ. Ν.Καρβάλης) με πληθώρα καλλιεργειών πολλές από τις οποίες είναι δυναμικές, 

όπως αυτές του αμπελιού, της ελιάς, άλλων δενδρωδών καλλιεργειών, κηπευτικών και 

άλλων καλλιεργειών. Τα παραγόμενα προϊόντα από αυτές τις καλλιέργειες (εξαγώγιμα και 

μη) αποφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα για τους καλλιεργητές της περιοχής και 

δημιουργούν πληθώρα θέσεων εργασίας (σε συσκευαστήρια, βιοτεχνίες, ελαιοτριβεία 

κ.λ.π.) στην περιοχή. Τα προϊόντα που παράγονται και εξάγονται είναι πάντοτε υψηλής 

ποιότητας και πιστοποιούνται ως προς τον τρόπο παραγωγής τους σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα (Global Gap, Agro). 

 Στην περιοχή σας όμως, όπως ίσως γνωρίζετε, δεν υπάρχει σήμερα κάποιο σύστημα 

συγκέντρωσης, αποκομιδής και μετέπειτα καταστροφής ή ανακύκλωσης των κενών πλαστι-

κών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έτσι, τέτοιου είδους συσκευασίες, 

μαζί με μέρος του περιεχομένου τους, ρυπαίνουν επιφανειακά ύδατα, σημεία υδροληψίας 

και εδαφικές εκτάσεις θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τα υπόγεια 

ύδατα, ακόμα και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, καθότι γίνονται 
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συχνές επιθεωρήσεις της παραγωγικής διαδικασίας και της περιοχής από τους πιστοποιη-

τικούς φορείς και τους εμπόρους του εξωτερικού. 

 Η παραπάνω υποχρέωση - δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος - όμως πηγάζει και 

από την κείμενη νομοθεσία όπου στο άρθρο 42 του νόμου 4036/2012 προβλέπεται η 

θέσπιση συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης που εξειδικεύονται με το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β’ 1883/1-8-2013) και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 29 αυτού. Επιπρόσθετα και λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, 

στην οποία πλέον θα εντάσσονται και θα επιδοτούνται όλες οι καλλιέργειες, υπάρχει η 

υποχρέωση τήρησης των κωδίκων ορθής γεωργικής παραγωγής και το λεγόμενο 

«πρασίνισμα» για τη λήψη των επιδοτήσεων. Πιθανολογείται μάλιστα ότι στο μέλλον θα 

χρειάζεται και η υποβολή βεβαίωσης από τους παραγωγούς για το ότι συμμετέχουν σε 

σύστημα διαχείρισης κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την υποβολή 

των δηλώσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ). 

 Όλα τα παραπάνω που σας αναφέραμε καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή έστω και 

πιλοτικά σε ορισμένες περιοχές του Δήμου σας, ενός συστήματος συγκέντρωσης και 

αποκομιδής των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το 

σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί από τον Δήμο σας με τη συνδρομή του Ελληνικού 

Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), ενδεχομένως της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης - 

Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ, στην οποία συμμετέχει και η ΚΕΔΕ), των ομάδων παραγωγών και 

των συνεταιριστικών οργανώσεων, των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και του Παραρτήματος μας. Σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει την αρχική 

ενημέρωση - εκπαίδευση των παραγωγών για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με τη 

διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών εκπαιδεύσεων, τη χρήση ενημερωτικών αφισών στα 

καταστήματα γεωργικών εφοδίων και διαφημιστικών σποτ. Στη συνέχεια οι παραγωγοί θα 

πρέπει, μετά από μια αρχική διαχείριση που θα κάνουν στις άδειες συσκευασίες, να τις 

συσκευάζουν σε ειδικές σακούλες και ο δήμος ακολούθως θα συγκεντρώνει τις σακούλες 

και σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ και την ΕΕΑΑ θα προχωράει στην παραπέρα διαχείριση 

τους σε ΚΔΑΥ. 

 

 Κυρία Δήμαρχε, 

επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, που χρήζει περαιτέρω επεξήγησης και 

εξειδίκευσης, για αυτό θα επιθυμούσαμε μια συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε 

καλύτερα το θέμα σε όλες τις πτυχές του. Η πρόταση μας αφορά την εφαρμογή ενός 



 

 

τέτοιου συστήματος για το 2016, το οποίο όμως για να εφαρμοστεί με επιτυχία χρειάζεται 

την απαραίτητη προετοιμασία μήνες πριν με τη συνεργασία πάντοτε του ΕΣΥΦ. 

Ενημερωτικά και για την πληροφόρηση σας, σας αποστέλλουμε επιπρόσθετο ηλεκτρονικό 

υλικό που αφορά τις ενδεικτικές απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, 

όπως και μια επεξηγηματική παρουσίαση που αφορούσε την εφαρμογή ενός πολύ 

μεγαλύτερου προγράμματος στην περιοχή της Κωπαΐδας, όπου μεταξύ πολλών 

περισσότερων συναφών δράσεων περιείχε και τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης 

κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλο σχετικό 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό του ΕΣΥΦ. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


