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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2019
H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος θα συνεχίσει τους ελέγχους για την ανεύρεση τυχόν υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε
αγροτικά προϊόντα.
Κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους καταναλωτές και τους παραγωγούς της περιοχής μας για τους ελέγχους
που πραγματοποιήσαμε το έτος 2019.
Πραγματοποιήσαμε 53 δειγματοληψίες αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές, μανάβικα και super-market της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, εκ των οποίων 45 αφορούσαν νωπά αγροτικά προϊόντα και τα υπόλοιπα 8
αφορούσαν μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα.
Οι αναλύσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων πραγματοποιήθηκαν σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια της
χώρας.
Τα δείγματα νωπών λαχανικών και φρούτων αφορούσαν:
5 δείγματα αμπελόφυλλων, 4 δείγματα σπανακιού , 1 δείγμα πράσου,
1 δείγμα μανιταριού 4 δείγματα αγγουριού,
2 δείγματα κολοκυθιού, 4 δείγματα τομάτας, 1 δείγμα μπανάνας,
3 δείγματα καρότου, 1 δείγμα ακτινιδίου, 1 δείγμα κουνουπιδιού
2 δείγματα με φασολάκια, 1 δείγμα πιπεριάς, 1 δείγμα λάχανου, 1 δείγμα παντζαριού,
2 δείγματα μελιτζάνας, 2 δείγματα μαρουλιού, 1 δείγμα ρόκας, 1 δείγμα σέλινου,
1 δείγμα μπρόκολου, 4 δείγματα πατάτας, 1 δείγμα καλαμποκιού , 1 δείγμα αρακά.
Τα δείγματα μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων αφορούσαν: Ελαιόλαδο, όσπρια, αλεύρι και
κατεψυγμένα φυτικά προϊόντα.
Από τα δείγματα που ελήφθησαν από την υπηρεσίας μας, καθώς και από τα δείγματα που πάρθηκαν από άλλες
αντίστοιχες υπηρεσίες και αφορούσαν προϊόντα της περιφέρειάς μας βρέθηκαν: 5 δείγματα αμπελόφυλλων, 1
δείγμα σπανακιού και 1 δείγμα πιπεριάς, με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε συγκεντρώσεις ανώτερες
των ανώτατων επιτρεπτών ορίων.
Επίσης σε 7 δείγματα διαφόρων φυτικών προϊόντων βρέθηκαν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων που
περιείχαν δραστικές ουσίες μη εγκεκριμένες για τις καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόστηκε η ισχύουσα νομοθεσία και επιβλήθηκαν στους παραβάτες οι
προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν:
- Έλεγχοι σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων όσον αφορά την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
ως προς το περιεχόμενο και την ετικέτα της συσκευασίας, καθώς και έλεγχοι ως προς την ηλεκτρονική καταγραφή
λιανικής πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συνταγογράφησης στους χρήστες (παραγωγούς)
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Έλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βαρέων μετάλλων σε εισαγόμενα τρόφιμα όπως
πατάτα και στάρια.

►Εφιστούμε την προσοχή των παραγωγών στη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων προκειμένου να
παράγουν καθαρά προϊόντα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών.
Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (παραγωγούς, διακινητές
φυτοπροστατευτικών ουσιών , αρμόδιες ελεγκτικές αρχές) ώστε τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής
μας να φτάνουν ασφαλή χωρίς υπολείμματα στους καταναλωτές της χώρας και του εξωτερικού.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΔΑΟΚ
Πίνακας Διανομής
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Γεώργιος Μουτάφης
κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα
Εθνάρχου Μακαρίου,
22100 Τρίπολη
Email: periferiarxis@ppel.gov.gr
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας
κ. Αναστάσιο Γκιολή
Email: gkiolis@ppel.gov.gr
3. Υπ.Α.Α.Τ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Λ. Συγγρού 150 – 17671 Αθήνα
Email: d.vlachos@minagric.gr
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο-Δέλτα 8-14564 Κηφισιά
Email: k.liapis@bpi.gr
5. Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικ/μίας και Κτηνιατρικής
Δεληγιάννη 9, 22100 Τρίπολη
Email: mitropoulos@arcadia.gr
6. Περιφερειακά Κέντρο Προστασίας Φυτών & Π. Ε Ναυπλίου
Email: pkpfkpen@otenet.gr
7. Ε.Α.Σ Κορινθίας (Κορίνθου, Βόχας, Ξυλοκάστρου, Νεμέας, Κιάτου, Δερβενίου)
8. Καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων Π.Ε Κορινθίας (έδρες τους)
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