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Η κατάσταση στην Ελλάδα – Η νομοθεσία 

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 
όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 2939/2001

Οι εταιρείες φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα συμμετέχουν σε 
ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Π.Δ. 
106453/2003 (ΦΕΚ 391/Β/2003) της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης 

Τροποποίηση του Ν.2939/2001 με το N.4496/2017

Ο νόμος που αφορά στα γεωργικά φάρμακα (Ν.4036/2012) με ειδική 
πρόβλεψη για τις συσκευασίες τους (Άρθρο 27)

Η ΚΥΑ αρ. 8197/90920/2013 (όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
6669/79087/2015), με την οποία θεσπίστηκε το ΕΣΔ για τη διαχείριση των 
κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 29: με συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη διαχείριση τους



Η κατάσταση στην Ελλάδα – Η νομοθεσία 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης ((για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων)

Άρθρο
29α

Οι συσκευασίες που βρίσκονται σε 
άμεση επαφή με το προϊόν 
(πρωτογενείς συσκευασίες), 
πρέπει να ξεπλυθούν ορθώς από 
τους αγρότες μετά τη χρήση του 
προϊόντος

Πρέπει να συλλέγονται 
χωριστά, σε κάδους 
συλλογής που βρίσκονται 
κοντά στους χώρους χρήσης

Άρθρο 
29β

Άρθρο 
29γ

Άρθρο 
29γ

Πρέπει να συλλέγονται από 
υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης 
αποβλήτων και να κατευθύνονται ως 
ξεχωριστό ρεύμα για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας

Στην περίπτωση της 
ανακύκλωσης, το 
παραγόμενο υλικό πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε 
χρήσεις που διασφαλίζουν 
τη δημόσια υγεία



Εθνικό Σχέδιο Δράσης (συνέχεια)

Όλες οι άλλες συσκευασίες 
(δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες), μπορούν να 
διαχειρίζονται μαζί με άλλες 
συνήθεις συσκευασίες, από 
διαπιστευμένα συστήματα

Όσον αφορά τους στόχους 
ανάκτησης / ανακύκλωσης για τη 
συσκευασία φυτοφαρμάκων, αυτές 
ορίζονται στην ΚΥΑ 9268/469/2007 και 
είναι οι ίδιοι με τις υπόλοιπες 
συσκευασίες στην Ελλάδα.

Η διαχείριση της συσκευασίας 
πρέπει να πραγματοποιείται 
από ένα σύστημα 
διαπιστευμένο σύμφωνα με 
το νόμο Ν.2239 / 2001

KOKKINH ΚΑΡΤΑ το 2019 στην 
Ελλάδα μετά τον έλεγχο από την ΕΕ 
(FVO), εξαιτίας της μη υλοποίησης 
πανελλαδικού συστήματος 
διαχείρισης συσκευασιών φ/π 
(απαίτηση της Οδηγίας 128/2009)



Η περίπτωση της Ελλάδας – Πιλοτικό ΕΣΥΦ 2013-2019
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Η περίπτωση της Ελλάδας – Πιλοτικό ΕΣΥΦ 2013-2018

ΔΗΜΟΙ
Κιλελέρ
Λάρισα
Αγιά
Τύρναβος
Φάρσαλα
Τέμπη
Ελασσόνα
Βέροια
Μέγαρα
Φαρκαδόνα
Μουζάκι
Ζίτσα

126 εκπαιδεύσεις ΕΣΥΦ 
σε 6.5000 αγρότες και 
συμβούλους τους
>5.000 συμμετέχοντες 

στην ανακύκλωση
> 35 τόνοι καθαρού 

πλαστικού συλλέχθηκαν 
για ανακύκλωση

ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΕΚΕ ΑΕ
ΑΒΕΚ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΣ ΘΕΣΤΟ
ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
7GRAPES
ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ



Η περίπτωση της Ελλάδας – Απολογισμός πιλοτικού

Βασίστηκε στην εθελοντική συμμετοχή των Δήμων και των 
ομάδων παραγωγών / συνεταιρισμών

Κατατετμημένες καλλιέργειες με πολλούς μικρούς γεωργούς 
διάσπαρτους σε όλη τη χώρα 

Η συλλογή βασίστηκε σε πρόγραμμα συλλογών κι όχι σε 
συγκεκριμένα σταθερά σημεία

Εκπαιδεύτηκαν από τον ΕΣΥΦ περί τους 6500 αγρότες / σύμβουλοι

Αργή διαδικασία με περιορισμένες συλλεχθείσες ποσότητες



Η μοναδική άμεση λύση

Άμεση δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης

Η συμμετοχή στο σύστημα πρέπει να είναι υποχρεωτική για
όλους.



Οι βασικές προϋποθέσεις

• Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής στο σύστημα όλων 
ανεξαιρέτως των εταιρειών που τοποθετούν προϊόντα στην αγορά

• Αδιάβλητη καταγραφή της ποσότητας πλαστικού που τοποθετεί η 
κάθε εταιρεία για τον σωστό επιμερισμό του κόστους

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΥΦ



Οι βασικές προϋποθέσεις

• Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής στο σύστημα των 
σημείων λιανεμπορίου

• Η συμμετοχή αυτή ξεκινήσει από τις γεωγραφικές περιοχές με 
μεγάλο αγροτικό ενδιαφέρον και θα επεκτείνεται σταδιακά βάσει 
του business plan σε περιοχές με μικρότερο

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ



Οι βασικές προϋποθέσεις

• Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής στο σύστημα των 
παραγωγών

• Σύνδεση της συμμετοχής των παράγωγων στο σύστημα με τις 
επιδοτήσεις

• Σχεδιασμός και χρήση συστήματος εγγυοδοσίας για περαιτέρω 
κινητροποίηση των παραγωγών 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ





Οι αρχικοί μέτοχοι

• Σε τελική φάση το καταστατικό για να κατατεθεί στο ΓΕΜΗ
• Συμφωνία στο αρχικό 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο
• Σε πανελλαδική εμβέλεια μετά την 5ετία 

(εντάσσονται περίπου 10 Νομοί το χρόνο με βάση τη δυναμικότητά τους)
• Σημεία συλλογής: καταστήματα με κάδους 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 
ARYSTA LIFESCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
BASF HELLAS S.A. 
BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΛΑΝΚΟ Α.Ε. 
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


