Αναλυτικά οι Οδηγίες για τη συμμετοχή των αγροτών
στο προτεινόμενο Σχήμα LABELAGRIWASTE ∗
A. Υλικά και διατήρηση στοιχείων προέλευσης
1. Όταν αγοράζετε αγροτικά πλαστικά (ΑΠ) σιγουρευτείτε ότι αυτά έχουν
καταχωρηθεί στο εθνικό/ ευρωπαϊκό σχήμα:

ειδάλλως, στο τέλος της χρήσης τους, δεν θα είστε σε θέση να επωφεληθείτε από το
σύστημα διάθεσης πλαστικών αποβλήτων του Labelagriwaste
(αυτή η απαίτηση θα εφαρμοστεί όταν το σχήμα νομοθετηθεί και τεθεί σε ισχύ , οπότε
θα υπάρξουν λεπτομερείς υποδείξεις για το πως θα αναγνωρίζονται αυτά τα αγροτικά
πλαστικά)
2. Με την αγορά των προϊόντων θα παραλάβετε από τον προμηθευτή :
Το τιμολόγιο ( στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα, η βιομηχανία παραγωγής και το
υλικό) και ένα έγγραφο του “Labelagriwaste” το οποίο περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο
που πρέπει να συμπληρώσει ο αγρότης για τη:
9 Χρήση των πλαστικών
9 Τη χρήση αγροχημικών
9 Tο όνομα του παραγωγού και το είδος του πλαστικού
3. Κάνετε αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς και του επισήμου εγγράφου του
“Labelagriwaste” που παραλάβατε από τον πωλητή.
Αν υπάρχουν φυλλάδια των προϊόντων, είναι επιθυμητό να κρατήσετε αντίγραφά
τους.
Όλα τα παραπάνω θα χρειασθεί να τα παραδώσετε στον σταθμό συλλογής
αποβλήτων του σχήματος όταν πάτε να παραδώσετε τα χρησιμοποιημένα πλαστικά.
B. Περισυλλογή και αποθήκευση των πλαστικών στον αγρό
4. Προσπαθήστε κατά την περισυλλογή από το αγρό, τα πλαστικά να μην περιέχουν
χώμα, κλαδιά, σχοινιά, πέτρες και άλλα ξένα υλικά.
Εξετάστε την δυνατότητα της μηχανικής περισυλλογής για εξοικονόμηση εργατικών,
αλλά και με τρόπο ώστε το υλικό να είναι πιο καθαρό.
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5. Μην αναμιγνύετε τα διάφορα είδη των πλαστικών (π.χ. πλαστικά φιλμ με
πλαστικούς σωλήνες, λευκά πλαστικά με μαύρα, κ.α.) ειδάλλως δεν θα γίνονται
αποδεκτά στον σταθμό συγκέντρωσης.
Μαζέψτε τα πλαστικά σε σφιχτές μπάλες / ρολά έτσι ώστε να μπορεί να τις σηκώσει ο
εργάτης. Στη συνέχεια δέστε κάθε μπάλα/ ρολό.
Ξεχωρίστε τους σωρούς των δεμάτων των διαφόρων πλαστικών.
6. Είναι καλύτερο να μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα πλαστικά στον σταθμό αμέσως
μετά την περισυλλογή τους (αυτό όχι μόνο αφήνει ελεύθερο χώρο στον αγρό αλλά και
αποτρέπει την υποβάθμιση της ποιότητας του πλαστικού από το χώμα, την βροχή και
τον ήλιο).
Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, διαλέξτε ένα προσβάσιμο χώρο στον αγρό, όπου εύκολα
θα προσεγγίζει φορτηγό και όπου δε θα λιμνάζουν τα νερά σε περίπτωση βροχής.
Στρώστε ένα από τα χρησιμοποιημένα πλαστικά στο έδαφος και τοποθετήστε επάνω
σε αυτό τις πλαστικές μπάλες / ρολά.
7. Φτιάξτε τόσους σωρούς όσα τα διαφορετικά υλικά που έχετε.
Σκεπάστε τον σωρό των χρησιμοποιημένων πλαστικών με ένα πλαστικό (κατά
προτίμηση μαύρο) και στερεώστε τις άκρες με πέτρες ( αυτό προστατεύει τα πλαστικά
από την βροχή, τον ήλιο, το χώμα και τον αέρα).
Γ. Μεταφορά και παράδοση στο Σταθμό Συγκέντρωσης
8. Πριν ξεκινήσετε:
Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο του σταθμού συλλογής για την διαδικασία
παραλαβής και το ωράριο λειτουργίας καθώς και τα παραστατικά που θα πρέπει να
προσκομίσετε.
Ρωτήστε αν ο σταθμός αποδέχεται όλα τα είδη πλαστικών που σκοπεύετε να
προσκομίσετε.
9. Εφόσον θα χρησιμοποιήσετε τα δικά σας μέσα για την μεταφορά των πλαστικών
από τον αγρό στον σταθμό, μην αναμιγνύετε τα πλαστικά κατά την φόρτωση στο
φορτηγό ή τρακτέρ σας.
Σκεπάστε το φορτίο των πλαστικών με ένα πλαστικό φύλλο.

10. Τα πλαστικά θα παραδίδονται στον σταθμό με τα συνοδευτικά έγγραφα που
δόθηκαν σε σας κατά την αγορά τους (αντίγραφο τιμολογίου και το επίσημο έγγραφο
του “Labelagriwaste” με πλήρως συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο χρήσης σχετικά
με αγροχημικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις ημερομηνίες εγκατάστασης και
απομάκρυνσης των αγροτικών πλαστικών, τις ποσότητες των πλαστικών που
αγοράστηκαν, εμπορικό όνομα προϊόντος κ.α.)Χωρίς αυτά τα έγγραφα, τα πλαστικά

δεν θα γίνονται αποδεκτά στον σταθμό.
Εναλλακτικά, οφείλετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του υπεύθυνου του σταθμού ή τις
οδηγίες του εξαγωγέα των προϊόντων σας ή του Δήμου, σε περίπτωση που έχουν
καθοριστεί τρόποι συλλογής και μεταφοράς των πλαστικών από τους αγρούς στον
σταθμό με δικά τους μέσα στην περιοχή σας.
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δώσετε στον υπεύθυνο της μεταφοράς των
πλαστικών τα έγγραφα που απαιτούνται για την αποδοχή των πλαστικών στον
σταθμό.
Όλες οι οδηγίες που προαναφέρθηκαν για την χρήση, απομάκρυνση και αποθήκευση
των πλαστικών πρέπει να τηρούνται και σε αυτήν την περίπτωση.
11. Αμέσως μετά την άφιξή σας στον σταθμό, ο υπεύθυνος:
Θα σας καθοδηγήσει να προχωρήσετε στην ζύγιση του φορτίου σας.
Θα παραλάβει και ελέγξει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφηκαν
παραπάνω (τιμολόγιο και φυλλάδιο Labelagriwaste)
Θα επιθεωρήσει οπτικώς το φορτίο και εφόσον επιβεβαιώσει ότι το υλικό είναι
‘κατάλληλο προς αποδοχή’ θα σας καθοδηγήσει στην σωστή τοποθεσία που θα
ξεφορτώσετε.
{Ο υπεύθυνος επιθεωρεί οπτικώς το φορτηγό με τα πλαστικά για να επιβεβαιώσει ότι :
• Είναι χωρισμένα κατά είδος (θερμοκηπίου, χαμηλά τούνελ, σωλήνες
κλπ) και χρώμα (μαύρα, διαφανή, ασημί κλπ)
• Δεν περιέχουν μεγάλες ποσότητες χώματος
• Δεν έχουν πολλή υγρασία (π.χ. στάζουν).
• Δεν μυρίζουν
• Δεν περιέχουν άλλα υλικά (μέταλλα, πέτρες, χόρτα, γυαλιά, χαρτόνια,
υφάσματα, κοπριές, πτώματα ζώων κλπ)
• Δεν περιέχουν λάδια ή γράσα
• Δεν περιέχουν καμένα πλαστικά.
• Δεν θρυμματίζονται στην αφή }
12. Μετά το άδειασμα του φορτίου σας, ο υπεύθυνος του σταθμού θα ζυγίσει και πάλι
το φορτηγό σας (απόβαρο) και θα καταγράψει το βάρος των πλαστικών που
παραδόθηκαν στον σταθμό.
13. Τέλος, ο υπεύθυνος θα σας παραδώσει ένα αρχικό πιστοποιητικό και θα σας
ταχυδρομήσει το τελικό πιστοποιητικό αργότερα
Συσκευασίες αγροχημικών (φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων κ.α.) δεν θα συλλέγονται
σε αυτή τη φάση της λειτουργίας του σχήματος.
Θα είναι δυνατόν σε επόμενη φάση να παραδίδονται μόνο κάτω από ειδικές οδηγίες
και συνθήκες ακολουθώντας τις εντολές του υπεύθυνου του σταθμού.

Εκπαιδευτικό υλικό που καταρτίσθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια
του προγράμματος LabelAgriWaste (http://labelagriwaste.aua.gr )
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