
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα,  19-02-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 41412/2233

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣ: Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/νση.: Διοικητήριο, 66133  ΔΡΑΜΑ

Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου

Τηλ.: 25213-51247

Φαξ:  25213-51204
Ηλ. ταχ.: pfedaokdramas@vivaldi.net

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ορθή
χρήση γεωργικών φαρμάκων

ΣΧΕΤ.: α) Ο Νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ξεκίνησε  το  νέο  πρόγραμμα ελέγχου  υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
έτους  2021. Το πρόγραμμα καταρτίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΑΑΤ με βάση διάφορα κριτήρια,
όπως  την  καλλιεργούμενη  έκταση  ανά  καλλιέργεια,  τον  πιθανό  όγκο  εισαγωγών  αγροτικών
προϊόντων  φυτικής  προέλευσης,  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  των  προηγουμένων  ετών,  τα
διατροφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής δίαιτας κλπ.

Στο πρόγραμμα ελέγχονται προϊόντα φυτικής προέλευσης εγχώριας παραγωγής ή εισαγόμενα,
όπως παρακάτω:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

(πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρί-
νι κλπ.)

ΑΚΡΟΔΡΥΑ

(αμύγδαλο, κάστανο, 
φουντούκι κλπ.)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

(μήλα, αχλάδι, κυδώνι, 
μούσμουλο)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

(βερίκοκο, κεράσι, ροδάκινο,
δαμάσκηνο)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ 
ΚΑΡΠΟΙ

(σταφύλι, φράουλα, μύρτιλλο
κλπ.)

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 
ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ 

(ελιά, λωτός, σύκο κλπ.)

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 
ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ

(ακτινίδιο, ρόδι, μπανάνα 
κλπ.)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ 
ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

(πατάτα, καρότο, παντζάρι 
κλπ.)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

(κρεμμύδι, σκόρδο)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

(τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, 
αγγούρι κλπ.)

ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ

(μπρόκολο, κουνουπίδι)

ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ

(λάχανο)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

(μαρούλι, ρόκα, αμπελόφυλ-
λα, σπανάκι κλπ.)

ΨΥΧΑΝΘΗ

(λοβοί φασολιών, μπιζελιών)

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

(καλλιεργούμενα μανιτάρια)

ΟΣΠΡΙΑ

(φασόλι, φακή, ρεβίθι)

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΚΑΡΠΟΙ

(ελιά, σουσάμι, αραχίδα 
κλπ.)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

(σιτάρι, ρύζι, βρώμη κλπ.)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

(σπαράγγι, αγγινάρα, πράσο
κλπ.)

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

(κύμινο, κανέλα, κρόκος 
κλπ.)
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Εν όψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου που ξεκινάει και τού προγράμματος ελέγχου 2021,
η  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  ΠΕ  Δράμας  υπενθυμίζει  στους  καλλιεργητές
ορισμένες βασικές υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Α) Τα γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα (κατάλληλη δόση, κατάλληλη διάλυση, μέσα ατομικής
προστασίας,  εγκεκριμένες καλλιέργειες,  ημέρες πριν τη συγκομιδή).  Απαγορεύεται η καύση ή
ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον των κενών συσκευασιών (άρθ. 42, παρ. 1) (α σχετικό).

Β)  Απαγορεύεται  η  χρήση  σκευασμάτων  για  τα  οποία  δεν  έχει  χορηγηθεί  άδεια
κυκλοφορίας (άρθ. 9, άρθ. 10) (α σχετικό). Σε κάθε περίπτωση οι καλλιεργητές να είναι σε επικοινωνία με
τους  γεωπόνους  τους,  ιδίως όταν πρόκειται  να  χρησιμοποιήσουν  γ.  φάρμακα  που  είχαν  στην
αποθήκη τους,  για  να  ενημερώνονται  για  τυχόν  ανακλήσεις  γεωργικών φαρμάκων ώστε  να
αποφεύγεται το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων από την χρήση τους λόγω άγνοιας.

Γ)  Ο  επαγγελματίας  χρήστης  προμηθεύεται  και  χρησιμοποιεί  γεωργικά  φάρμακα  μόνον
εφόσον εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων (άρθ. 45) (α σχετικό).

Δ) Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην τήρηση των ελαχίστων  ημερών από την
εφαρμογή  έως  τη  συγκομιδή.  Σε  περιπτώσεις  πολλαπλών  μιγμάτων  γεωργικών  φαρμάκων
μεταξύ τους ή με λιπάσματα, μπορεί να επηρεαστεί η υπολειμματικότητα.

Ε) Οι  επαγγελματίες  χρήστες  οφείλουν να τηρούν ημερολόγιο  καταγραφών εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων (άρθ. 67) (β σχετικό), το οποίο διατηρούν επί τρία έτη.

Στ) Οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους,
κτηνοτρόφους κλπ.  οι  οποίοι  ενδέχεται  να  εκτεθούν  σε  μετακινούμενο  ψεκαστικό
νέφος  από  τον  ψεκασμό  τού γεωργικού  φαρμάκου,  με  έγγραφο  που  τοποθετείται
επιτόπου.  Υπόδειγμα  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  τού ΥΠ.Α.Α.Τ.
(http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Entypo_Enimerosis_Psekasmou.pdf). 

Υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις υπέρβασης τού ανώτατου επιτρεπτού ορίου υπολειμμάτων
στοιχειοθετείται μη ορθή χρήση γεωργικού φαρμάκου για την οποία προβλέπονται πρόστιμα και
ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (α σχετικό).

Οι υπεύθυνοι  επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων κατά τη
συνταγογράφηση  γεωργικών  φαρμάκων  προς  τους  καλλιεργητές,  να  επισημαίνουν  σε  κάθε
περίπτωση και κατ' επανάληψιν την ορθή χρήση τους.

Οι  βέλτιστες  εργασιακές  πρακτικές  χρήσης  γεωργικών  φαρμάκων είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα τού ΥΠ.Α.Α.Τ.

(http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Egkyklios_VeltPraktChrhshs.pdf).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

1) Καλλιεργητές Π.Ε. Δράμας (βάσει καταλόγου διανομής)

2) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων, Συγγρού 150, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

     α) Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα κ. Γεώργιο Ζιμπίδη, asaninath@pamth.gov.gr

     β) Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

     γ) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

6) Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτ/κών προϊόντων, Θέρμη – Τ.Θ 60436, Τ.Κ 57001 
ΘΕΡΜΗ

7) Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας, Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10  ΚΑΒΑΛΑ

8) Δήμοι Π.Ε. Δράμας, ηλεκτρονική αποστολή

8) Φυτοφαρμακεία – Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας, ηλεκτρονική αποστολή

9) Εσωτερική διανομή, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας         
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