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Πρόγραμμα MED 

  
Σχεδιαςμόσ ενόσ κοινοφ ςχήματοσ διαχείριςησ αποβλιτων πλαςτικϊν 

ςυςκευαςιϊν των αγροχθμικϊν για την προςταςία των φυςικών πόρων ςε 
ςυνζργεια με τη αξιοποίηςη των αγροτικών πλαςτικών  

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 
Σο Πρόγραμμα AgroChePack 

Η κακοδιαχείριςθ των αποβλιτων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν των αγροχθμικϊν 
(ΑΠΣΑ) αποτελεί μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ ρφπανςθσ του εδάφουσ, του αζρα και 
των υδάτινων πόρων ςτθν Ευρϊπθ και ειδικότερα ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. 

Το AGROCHEPACK είναι ζνα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι. Στο πρόγραμμα 
ςυμμετζχουν επτά εταίροι από πζντε μεςογειακά κράτθ (Ελλάδα, Γαλλία, Ιςπανία, 
Ιταλία και Κφπροσ) που βρίςκονται ςε επιλζξιμεσ περιοχζσ του MED, όπου ο 
αγροτικόσ τομζασ διαδραματίηει ζνα βαςικό ρόλο ςτθν οικονομία. Στα κράτθ αυτά 
το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν αγροχθμικϊν δεν ζχει 
αντιμετωπιςτεί ι, ςτισ καλφτερεσ περιπτϊςεισ, δεν ζχει επιλυκεί με ζνα 
αποδεδειγμζνα βζλτιςτο και ςυμβατό (ςε διαφορετικζσ περιοχζσ και/ι κράτθ) 
ςφςτθμα διαχείριςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν αγροχθμικϊν. 
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Αυτά τα κράτθ είναι μεταξφ των ςθμαντικότερων ευρωπαϊκϊν καταναλωτϊν των 
αγροχθμικϊν ανά καλλιεργοφμενο εκτάριο, και διακζτουν μεγάλεσ γεωργικζσ 
περιοχζσ. Η κακοδιαχείριςθ των ΑΠΣΑ οδθγεί ςτθν άμεςθ ρφπανςθ του 
παραγωγικοφ εδάφουσ και των υδάτινων πόρων με αναπόφευκτθ τθ μόλυνςθ τθσ 
κάλαςςασ τθσ Μεςογείου και των υπόγειων υδάτων, γεγονόσ που ιδθ παρατθρείται 
ςε ςθμαντικό βακμό. Οριςμζνεσ μζκοδοι για τθ διαχείριςθ των ΑΠΣΑ ζχουν 
κακιερωκεί ςε μερικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αλλά οι ςυνκικεσ λειτουργίασ και τα 
τεχνικά κριτιριά τουσ κα μποροφςαν να βελτιωκοφν. 

Επιπρόςκετα, ςτθν Ιςπανία και τθ Γαλλία τα εφαρμοηόμενα διαχειριςτικά ςχζδια 
των Αποβλιτων Αγροχθμικϊν (ΑΠΣΑ) είναι αςυμβίβαςτα, ενϊ δεν ςυνδυάηονται με 
ζναν ςυνεργικό τρόπο με τθ διαχείριςθ άλλων κατθγοριϊν Πλαςτικϊν Γεωργικϊν 
Αποβλιτων (APW) για να βελτιςτοποιιςουν τουσ πόρουσ και να μειϊςουν το 
κόςτοσ. 

Το πρόγραμμα είχε ςαν ςτόχο το ςχεδιαςμό ενόσ φιλικοφ προσ το περιβάλλον και 
οικονομικά βιϊςιμου διαχειριςτικοφ ςχεδίου των ΑΠΣΑ με: α) τθ μεταφορά τθσ 
τεχνογνωςίασ από τα υπάρχοντα ςυςτιματα και του Προγράμματοσ 
LabelAgriWaste1, με τον προςδιοριςμό των προβλθμάτων και των δυςχερειϊν που 
αντιμετωπίηονται από τα υπάρχοντα ςυςτιματα διαχείριςθσ ΑΠΣΑ ςτθν Ευρϊπθ και 
β) το ςχεδιαςμό και τθν πιλοτικι εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
AgroChePack και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςματικϊν των πιλοτικϊν εφαρμογϊν 
ςτθν Ελλάδα, τθ Κφπρο και τθν Ιταλία. Τα ςυςτιματα που λειτουργοφν ςτθν Ιςπανία 
και τθ Γαλλία ζχουν ωφελθκεί με τθν προςαρμογι των τεχνικϊν λφςεων που 
αναπτφχκθκαν από το AgroChePack. 

1. http://labelagriwaste.aua.gr 

 
 

http://labelagriwaste.aua.gr/
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Σο ζργο του AgroChePack 

 

Στισ 31 Μαΐου 2013 ολοκλθρϊκθκε τυπικά το πρόγραμμα AgroChePack. Το 
αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ των εταίρων ςτα τρία χρόνια τθσ διάρκειάσ του 
Προγράμματοσ αντικατοπτρίηεται ςτο προτεινόμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ των 
ΑΠΣΑ που μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, προςαρμόηοντασ οριςμζνεσ 
παραμζτρουσ ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. 

 

Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου ακολουκικθκαν προςεκτικά ςχεδιαςμζνα 
βιματα. Αρχικά ςυλλζχκθκαν και αναλφκθκαν δεδομζνα ςχετικά με τθ χριςθ 
αγροχθμικϊν για να αποτυπωκοφν οι υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ για τισ περιοχζσ, όπου 
επρόκειτο να υλοποιθκοφν οι πιλοτικζσ δοκιμζσ του ςυςτιματοσ. Στισ περιπτϊςεισ 
τθσ Γαλλίασ και τθσ Ιςπανίασ, όπου ιδθ λειτουργοφςαν ςυςτιματα για τθ 
διαχείριςθ των ΑΠΣΑ (Sigfito & Adivalor) καταγράφθκαν τα αδφναμα ςθμεία των 
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ςυςτθμάτων, κακϊσ και τα ςθμεία που κα μποροφςαν να βελτιωκοφν. Βάςει αυτισ 
τθσ ανάλυςθσ πραγματοποιικθκε ο ςχεδιαςμόσ των πιλοτικϊν ςτακμϊν και των 
πιλοτικϊν δοκιμϊν για κάκε περιοχι. Στθ ςυνζχεια, καταςκευάςτθκαν οι πιλοτικοί 
ςτακμοί και καταρτίςτθκαν τα πρωτόκολλα των πιλοτικϊν δοκιμϊν. Κλειδί για τθν 
επιτυχία του ςυςτιματοσ είναι θ ςωςτι απορρφπανςθ των δοχείων των 
αγροχθμικϊν που γίνεται με τθ μζκοδο του τριπλοφ ξεπλφματοσ. Η λειτουργία των 
πιλοτικϊν ςτακμϊν φανζρωςε οριςμζνεσ αςτοχίεσ του ςχεδιαςμοφ και παρείχε 
ςτοιχεία για τθν ποςοτικοποίθςθ των παραμζτρων του ςυςτιματοσ. Επίςθσ, 
ελζγχκθκε θ λειτουργικότθτα των ςτακμϊν και των πρωτοκόλλων λειτουργίασ. 
Παράλλθλα, δείγματα από τα ςυλλεχκζντα και απορρυπαςμζνα από τουσ αγρότεσ 
δοχεία αγροχθμικϊν αναλφκθκαν ςε εργαςτιρια για να διαπιςτωκεί θ 
αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου απορρφπανςθσ. Όλα τα αποτελζςματα των 
πιλοτικϊν ςτακμϊν, κακϊσ και θ παρουςίαςθ του βελτιςτοποιθμζνου και 
ποςοτικοποιθμζνου ςυςτιματοσ περιγράφονται ςτα παραδοτζα του 
Προγράμματοσ. 

Συνολικά θ λειτουργία των πιλοτικϊν ςτακμϊν και θ πορεία των πιλοτικϊν δοκιμϊν 
κρίκθκαν ωσ επιτυχθμζνεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί θ μεγάλθ ςυμμετοχι των αγροτϊν 
και θ αποδοχι του ςυςτιματοσ από τθν τοπικι κοινωνία. Οριςμζνοι κρίςιμοι 
παράγοντεσ κεωροφνται πολφ ενκαρρυντικοί για τθν υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ ςε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιςθμαίνεται ότι τα δφο ςυςτιματα που λειτουργοφςαν πριν 
το Πρόγραμμα AgroChePack τροποποίθςαν τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ τουσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ του προτεινόμενου 
ςυςτιματοσ. Ενδεικτικό για τθ ςθμαςία του προγράμματοσ είναι το ενδιαφζρον τθσ 
ECPA (European Crop Protection Agency) για τα αποτελζςματα του προγράμματοσ. 

 

 

 



   

AGROCHEPACK 4th Newsletter  May 2013 

Κφριεσ δραςτηριότητεσ του AGROCHEPACK 

6η & 7η  Συνάντηςη του Προγράμματοσ 

 Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν) ςτισ 27-28 Φεβρουαρίου 2013 

 Μπάρι (Ιταλία) ςτισ 16-17 Μαΐου 2012 
Με τθ ςυμμετοχι όλων των εταίρων πραγματοποιικθκε ςτισ 27 με 28 
Φεβρουαρίου ςτo Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν θ ζκτθ ςυνάντθςθ του 
Προγράμματοσ. Στισ 16 και 17 Μαΐου ςτο Μπάρι τθσ Ιταλίασ ζλαβε χϊρα θ ζβδομθ 
και τελευταία ςυνάντθςθ του Προγράμματοσ. Σε αυτζσ τισ ςυναντιςεισ κάκε 
εταίροσ παρουςίαςε τθν πρόοδο του τεχνικοφ τμιματοσ του ζργου που ζχει 
αναλάβει. Περιςςότερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν πορεία των πιλοτικϊν δοκιμϊν και 
ςτθ μεκοδολογία για τθ δειγματολθψία και τθν ανάλυςθ των Αποβλιτων 
Πλαςτικϊν Συςκευαςιϊν των Αγροχθμικϊν. Αναλφκθκαν οι λφςεισ που δόκθκαν για 
οριςμζνα τεχνικά προβλιματα που αντιμετϊπιςαν οι εταίροι και εξετάςτθκαν από 
τθν ομάδα του Προγράμματοσ τροποποιιςεισ ι ενδεχόμενεσ βελτιϊςεισ για το 
τελικό προτεινόμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ αποβλιτων αγροχθμικϊν. Επίςθσ, όλα 
τα διοικθτικά κζματα τθσ τελευταίασ περιόδου του Προγράμματοσ και ενόψει τθσ 
ολοκλιρωςισ του διευκετικθκαν. Στθν τελευταία ςυνάντθςθ του Προγράμματοσ 
πραγματοποιικθκε μια αναςκόπθςθ όλων των επιτευγμάτων του ζργου και 
δόκθκαν οι τελευταίεσ οδθγίεσ για τα παραδοτζα που εκκρεμοφςαν. Επιπλζον, οι 
εταίροι ςυμφϊνθςαν να προβοφν ςε ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ για τθν αξιοποίθςθ 
των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ μετά τθν ολοκλιρωςι του. 
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Κφριεσ δραςτηριότητεσ του AgroChePack 

• Δειγματοληψία και ανάλυςη των κενϊν ςυςκευαςιϊν 

Μια βαςικι πτυχι του Προγράμματοσ AgroChePack 
ιταν ο ζλεγχοσ και θ επαλικευςθ τθσ 
επικινδυνότθτασ ι μθ των τριπλο-ξεπλυμζνων 
αποβλιτων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν των 
αγροχθμικϊν (ΑΠΣΑ). Η ομάδα AgroChePack 
ανάπτυξε επιςτθμονικζσ μεκοδολογίεσ για τθ 
δειγματολθψία και τθν ανάλυςθ των ΑΠΣΑ. 
Επιπλζον, θ μζκοδοσ του τριπλοφ ξεπλφματοσ 
βελτιςτοποιικθκε και οριςτικοποιικθκε. Δείγματα 
ΑΠΣΑ τριπλο-ξεπλφκθκαν ςε εργαςτθριακζσ 
ςυνκικεσ και αναλφκθκαν ςφμφωνα με 
διαφορετικζσ υφιςτάμενεσ μεκοδολογίεσ. Επίςθσ, 
πραγματοποιικθκαν δειγματολθψίεσ ςε διάφορα  
ςτάδια των πιλοτικϊν δοκιμϊν, ϊςτε να διαπιςτωκεί 
θ ποιοτικι επάρκεια του προτεινόμενου 
ςυςτιματοσ. Τζλοσ, διαμορφϊκθκε θ μεκοδολογία 
διαλογισ των ΑΠΣΑ ςε ομογενισ κατθγορίεσ 
ανάλογα με τθν τελικι διάκεςθ των υλικϊν. 
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• Σχεδιαςμόσ, εγκατάςταςη και λειτουργία των πιλοτικϊν ςταθμϊν ςτην 

περιοχή τησ Βιςαλτίασ (Ελλάδα) 

 

Για τθν περιοχι του Διμου Βιςαλτίασ ςχεδιάςτθκαν με βάςθ τθν ανάλυςθ των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ, που πραγματοποιικθκε ςτθν αρχι του 
Προγράμματοσ, δφο τοπικοί πιλοτικοί ςτακμοί και ζνασ κεντρικόσ ςτακμόσ 
ςυλλογισ. Για τθ λειτουργία τουσ δθμιουργικθκαν πρωτόκολλα λειτουργίασ που 
καλφπτουν όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των ΑΠΣΑ. Οι επόπτεσ των ςτακμϊν και οι 
αγρότεσ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 
εκπαιδεφτθκαν από τθν επιςτθμονικι ομάδα του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν και το επιςτθμονικό προςωπικό του Διμου Βιςαλτίασ. Οι ςτακμοί 
λειτοφργθςαν παρουςία των εποπτϊν για διάςτθμα οκτϊ μθνϊν. Τα υλικά που 
ςυγκεντρϊκθκαν ςτάλκθκαν για ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ ενζργειασ. Τα ςτοιχεία 
από τθ λειτουργία των πιλοτικϊν δοκιμϊν καταγράφθκαν και επεξεργάςτθκαν για 
τθν ποςοτικοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ. 

  

 

 



   

AGROCHEPACK 4th Newsletter  May 2013 

• Μεταφορά των ςυλλεχθζντων αποβλήτων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν των 

αγροχημικϊν ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ 

Τα ΑΠΣΑ που ςυγκεντρϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των πιλοτικϊν ςτακμϊν 
χωρίςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ ανάλογα με τθ δυνατότθτα διάκεςισ τουσ. Τα 
ανακυκλϊςιμα ΑΠΣΑ μεταφζρκθκαν ςε βιομθχανία διαλογισ υλικϊν για ανακφκλωςθ, 
όπου και ςυμπιζςτθκαν. Στθ ςυνζχεια ςτάλκθκαν ςε βιομθχανία ανακφκλωςθσ, όπου και 
πραγματοποιικθκαν δοκιμζσ ανακφκλωςθσ. Τα υπόλοιπα μεταφζρκθκαν ςε βιομθχανία, 
παραγωγισ οικοδομικϊν μονωτικϊν υλικϊν όπου χρθςιμοποιικθκαν ωσ εναλλακτικά 
καφςιμα για ανάκτθςθ ενζργειασ. 

  

 



   

AGROCHEPACK 4th Newsletter  May 2013 

• Δραςτηριότητεσ δημοςιότητασ και προϊθηςησ του Προγράμματοσ 

Τρεισ ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ προϊκθςθσ του Προγράμματοσ ζλαβαν χϊρα ςτθν 
Ακινα, ςτισ Σζρρεσ και ςτθν Ιταλία.  

 

Η πρϊτθ ςυνάντθςθ ενθμζρωςθσ για το πρόγραμμα AgroChePack διοργανϊκθκε 
από το Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Βιςαλτίασ τθν 
Τρίτθ 26 Φεβρουαρίου 2013 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου. 

Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων, του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του 
Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΓΕΩΤΕΕ), τθσ Πανελλινιασ Συνομοςπονδίασ 
Ενϊςεων Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν (ΠΑΣΕΓΕΣ), του Μπενάκειου Φυτοπακολογικοφ 
Ινςτιτοφτου, του Ελλθνικοφ Συνδζςμου Φυτοπροςταςίασ (ΕΣΥΦ), του Ελλθνικοφ 
Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.ΑΝ.), τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ 
Ανακφκλωςθσ (Ε.Ε.Α.Α.), του Διμου Βιςαλτίασ (ωσ επικεφαλισ εταίροσ του 
προγράμματοσ), δφο Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ τθσ Βιςαλτίασ, κακϊσ και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

Ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του ζργου κακθγθτισ κ. Μπριαςοφλθσ παρουςίαςε τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ AgroChePack. Κακϊσ το πρόγραμμα 
ςτοχεφει ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενόσ φιλοπεριβαλλοντικοφ 
πανευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των κενϊν ςυςκευαςιϊν των 
αγροχθμικϊν, προτάκθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ θ υιοκζτθςθ των βαςικϊν 
αρχϊν του AgroChePack ςαν βάςθ του εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ που ιδθ 
επεξεργάηεται το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 
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Η δεφτερθ ςυνάντθςθ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ του Προγράμματοσ 
διοργανϊκθκε από το Διμο Βιςαλτίασ ςτισ 8 Απριλίου 2013 ςτισ Σζρρεσ. Στθ 
ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι φορζων και τοπικϊν αρχϊν, αγρότεσ, 
γεωπόνοι, κακϊσ και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ο Διμοσ Βιςαλτίασ παρουςίαςε το 
διοικθτικό Πρόγραμμα AgroChePack και τισ πιλοτικζσ δοκιμζσ. Το Γεωπονικό 
Πανεπιςτιμιο παρουςίαςε το τεχνικό μζροσ του Προγράμματοσ. Στθ ςυνάντθςθ 
ςυμμετείχε και ο κακθγθτισ Pietro Picuno από το Πανεπιςτιμιο Basilicata που 
ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα και παρουςίαςε τθν πιλοτικι εφαρμογι του 
ςυςτιματοσ ςτθν περιοχι του. 

Τθν επόμενθ θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ, όςοι ενδιαφζρονταν είχαν τθ δυνατότθτα να 
επιςκεφτοφν τισ εγκαταςτάςεισ των πιλοτικϊν ςτακμϊν και να ξεναγθκοφν από τθν 
ομάδα του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου και το γεωπόνο του Διμου Βιςαλτίασ. Στουσ 
χϊρουσ των ςτακμϊν παρουςιάςτθκε ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ και οριςμζνα 
τεχνικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. 
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Η τρίτθ ςυνάντθςθ ζλαβε χϊρα ςτο Μπάρι τθσ Ιταλίασ υπό τθν αιγίδα του 
Πανεπιςτθμίου Basilicata και των τοπικϊν αρχϊν. Το Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο 
ςυμμετείχε ενεργά και τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ εφαρμογισ του προτεινόμενου 
ςυςτιματοσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επίςθσ, το Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο ζχει ςτείλει δφο επιςτθμονικά άρκρα τα οποία 
κα δθμοςιοποιθκοφν ςτα πρακτικά δφο ςχετικϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων μετά 
τθ διάρκεια του Προγράμματοσ. 

Τζλοσ, ενθμερωτικά άρκρα ςχετικά με το Πρόγραμμα AgroChePack δθμοςιεφτθκαν 
ςτο τφπο και ςτο διαδίκτυο. Επίςθσ, όλεσ οι ςυναντιςεισ του Προγράμματοσ 
καλφφκθκαν από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ιδίωσ οι ραδιοφωνικζσ και 
τθλεοπτικζσ ςυνεντεφξεισ ςυνζβαλαν ςτθν προϊκθςθ του Προγράμματοσ, κακϊσ 
ιδθ εκφράςτθκε ζντονο ενδιαφζρον από άλλουσ διμουσ, φορείσ και κοινό. Όλο το 
υλικό δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ είναι διακζςιμο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
του, θ οποία διαρκϊσ ανανεϊνεται (http://agrochepack.aua.gr ). 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κακ. Μπριαςοφλθσ Δθμιτρθσ1, 

Δρ. Χιςκάκθσ Μιλτιάδθσ2 

Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Τμιμα Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Πόρων & Γεωργικισ Μθχανικισ 

75, Ιερά Οδόσ, 11855 Ακινα, Ελλάδα 

Tel.: +30 210 52940 11/24, Fax: +30 210 5294023 

E-mail: 1 briassou@aua.gr, 2 hiskm@aua.gr 

WEB: http://www.aua.gr 

 

WEB SITE (http://agrochepack.aua.gr): 

Το επίςθμο WEB SITE του Προγράμματοσ ζχει αναρτθκεί και διαρκϊσ ανανεϊνεται. Το site 

παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ, τα νζα και τθν πρόοδο του 

Προγράμματοσ.  

mailto:briassou@aua.gr
mailto:hiskm@aua.gr
http://www.aua.gr/
http://agrochepack.aua.gr/
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Οι 7 εταίροι του Προγράμματοσ AGROCHEPACK: 

1. Δήμοσ Βιςαλτίασ (υντονιςτήσ Προγράμματοσ) (Ελλάδα) 

 

2. Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) (επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ) (Ελλάδα) 

 

3. Γεωπονικό Ερευνητικό Ινςτιτοφτο (ΓΕΙ) (Κφπροσ) 

 

4. υνεταιριςμόσ Φροφτων  & Λαχανικών (Γαλλία) 

 

5. Πανεπιςτήμιο τησ Basillicata DITEC – Σμήμα (Ιταλία) 

 

6. Δήμοσ Cellamare (Ιταλία) 

 

7. Πανεπιςτήμιο τησ Lleida (Ιςπανία) 

 


