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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα,              11-11-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ       Αριθ. Πρωτ: 12114/288244 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
      Προς: 1. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών,  
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 150   Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Έδρες τους 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   2. Περιφέρειες 
TELEFAX: 210 92 12 090    α) Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής 
Πληροφορίες: Κ. Στουγιαννίδης   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
Τηλέφωνο: 210 928 7243    Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, Έδρες τους  
E-mail: kstougiannidis@minagric.gr   β) Περιφερειακές Ενότητες, Διευθύνσεις 
       Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Έδρες τους 
      Κοιν: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης  
          και Τροφίμων κ. Γ. Στρατάκου 
                2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
          Γεωργίας κ. Ι. Καλκούνου 
                3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
          Τροφίμων κας Χ. Παπαδημητρίου 

4. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Γ1 
5. ΑΑΔΕ, Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους 

∆/νση Αλκοόλης & Τροφίµων, Τµήµα Β’- 
Τροφίµων, Νερών & Περιβάλλοντος, 

6. Μ.Φ.Ι., Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 
7. ΕΦΕΤ, Γραφείο Αντιπροέδρου, 

 Δ/νση Ασφάλειας Τροφίμων. 
 

ΘΕΜΑ: «Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο σύστημα RASFF – Οκτώβριος 2019» 
 

Στο πλαίσιο των ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας 
κατάλογο με τα παρακάτω RASFF (rapid alert system for food and feed) που εκδόθηκαν τον μήνα 
Οκτώβριο 2019, σχετικά με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων: 

1) 2019.3825 αφορά κατεψυγμένα βιολογικά βατόμουρα, με μη εγκεκριμένη δραστική N,N-diethyl-
meta-toluamide (DEET) από Λετονία προς τη Λιθουανία, που έγινε για information for follow-up 
(18/09/2019-31/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στις Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία 
και Σουηδία. 

2) 2019.3787 αφορά πορτοκάλια, με υπολείμματα chlorpyrifos από άγνωστη χώρα προέλευσης μέσω 
Ολλανδίας προς τη Δανία, που έγινε για information for attention (12/09/2019-29/10/2019). 
Ακολούθησε follow-up από την Ολλανδία στις 30/10/2019 για τα μέτρα που ελήφθησαν. Το 
προϊόν διανεμήθηκε στις Δανία και Γερμανία. 

3) 2019.3786 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα lambda-cyhalothrin από την Τουρκία προς τη 
Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (27/10/2019-29/10/2019). 

4) 2019.3765 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate 
από το Βιετνάμ μέσω Ολλανδίας προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (15/08/2019-28/10/2019). 
Ακολούθησαν follow-ups από την Ολλανδία στις 04/11/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών 
και την Αυστρία στις 07/11/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών. Το προϊόν διανεμήθηκε στις 
Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία και Γερμανία. 



    2 

5) 2019.3766 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate 
από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (14/10/2019-28/10/2019). Το προϊόν 
διανεμήθηκε στις Γερμανία και Ιταλία. 

6) 2019.3755 αφορά μπανάνες, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Κόστα Ρίκα μέσω Γερμανίας 
προς τη Δανία, που έγινε για information for attention (12/09/2019-25/10/2019). Ακολούθησαν 
follow-ups από τη Δανία στις 29/10/2019 διορθωτικό για τη χώρα προέλευσης του φορτίου και 
στις 31/10/2019 με πρόσθετες πληροφορίες και από τη Γερμανία στις 06/11/2019 με πρόσθετες 
πληροφορίες. Το προϊόν διανεμήθηκε στη Δανία. 

7) 2019.3724 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius, με υπολείμματα chlorate από το Βιετνάμ προς 
τη Γερμανία μέσω Ολλανδίας, που έγινε για information for attention (19/07/2019-25/10/2019). 
Ακολούθησε follow-up από τη Γερμανία στις 31/10/2019 με συνοδευτικά έγγραφα. Το προϊόν 
διανεμήθηκε στη Γερμανία. 

8) 2019.3735 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με μη εγκεκριμένη 
δραστική chlorate από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (06/08/2019-25/10/2019). 
Ακολούθησαν follow-ups από τη Γερμανία στις 25/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και 
τα μέτρα που ελήφθησαν και την Αυστρία στις 30/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και 
τα μέτρα που ελήφθησαν. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία. 

9) 2019.3747 αφορά φασόλια, με υπολείμματα chlorpyrifos, malathion, pirimiphos-methyl και 
lambda-cyhalothrin από το Καμερούν προς το Βέλγιο, που έγινε για information for attention 
(15/10/2019-25/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στο Βέλγιο. 

10) 2019.3744 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, 
που έγινε για border rejection (24/10/2019-25/10/2019). 

11) 2019.3703 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate 
από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (06/08/2019-24/10/2019). Ακολούθησε 
follow-up από την Αυστρία στις 30/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και τα μέτρα που 
ελήφθησαν Το προϊόν διανεμήθηκε στις Αυστρία και Γερμανία. 

12) 2019.3720 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα acetamiprid από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, 
που έγινε για border rejection (20/10/2019-24/10/2019). 

13) 2019.3690 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα acetamiprid από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, 
που έγινε για border rejection (13/10/2019-23/10/2019). 

14) 2019.3686 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Αλβανία προς την Ελλάδα, 
που έγινε για information for attention (25/09/2019-23/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στην 
Ελλάδα. 

15) 2019.3673 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, 
που έγινε για border rejection (20/10/2019-22/10/2019). 

16) 2019.3663 αφορά φρέσκο σπανάκι, με υπολείμματα dimethoate και με μη εγκεκριμένη δραστική 
omethoate από το Βέλγιο προς το Βέλγιο, που έγινε για alert (11/10/2019-22/10/2019). 
Ακολούθησαν follow-ups από το Βέλγιο στις 23/10/2019 με πρόσθετες πληροφορίες και από το 
Λουξεμβούργο στις 25/10/2019 για τα μέτρα που ελήφθησαν. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Βέλγιο, 
Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. 

17) 2019.3659 αφορά κουνουπίδια, με υπολείμματα methomyl από την Πολωνία προς την Τσεχία, 
που έγινε για information for follow-up (10/09/2019-22/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στην 
Τσεχία. 

18) 2019.3648 αφορά μανταρίνια, με υπολείμματα chlorpyrifos από το Περού μέσω Ολλανδίας προς 
τη Δανία, που έγινε για information for attention (12/09/2019-21/10/2019). Ακολούθησε follow-up 
από την Ολλανδία στις 23/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών. Το προϊόν διανεμήθηκε στη 
Δανία. 

19) 2019.3652 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius, με μη εγκεκριμένη δραστική chlorate από το 
Βιετνάμ μέσω Ολλανδίας προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (25/07/2019-21/10/2019). Το 
προϊόν διανεμήθηκε στη Γερμανία. 

20) 2019.3647 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα acetamiprid από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, 
που έγινε για border rejection (10/10/2019-21/10/2019). 
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21) 2019.3612 αφορά κινέζικα φασολάκια, με μη εγκεκριμένη δραστική triazophos από το Λάος προς 
τη Νορβηγία, που έγινε για information for attention (07/10/2019-17/10/2019). Το προϊόν 
διανεμήθηκε στη Νορβηγία. 

22) 2019.3617 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate 
από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για information for attention (29/07/2019-
17/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στη Γερμανία. 

23) 2019.3595 αφορά φλούδα πορτοκαλιού, με υπολείμματα chlorpyrifos από άγνωστη χώρα 
προέλευσης μέσω Σουηδίας προς τη Δανία, που έγινε για information for follow-up (05/09/2019-
15/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στη Δανία. 

24) 2019.3591 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα fenvalerate από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που 
έγινε για border rejection (11/10/2019-15/10/2019). 

25) 2019.3551 αφορά ρύζι μπασμάτι, με υπολείμματα thiamethoxam και με μη εγκεκριμένη δραστική 
tricyclazole από την Ινδία προς το Βέλγιο, που έγινε για border rejection (20/10/2019-11/10/2019). 

26) 2019.3544 αφορά πράσινα μήλα, με μη εγκεκριμένη δραστική iprodione από την Ισπανία προς 
την Ισπανία, που έγινε για information for attention (10/09/2019-10/10/2019). Το προϊόν 
διανεμήθηκε στις Ισπανία και Σενεγάλη. 

27) 2019.3526 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Αλβανία προς την Ελλάδα, που 
έγινε για information for attention (24/09/2019-09/10/2019). Ακολούθησε follow-up από την 
Αλβανία στις 22/10/2019. Το προϊόν διανεμήθηκε στην Ελλάδα. 

28) 2019.3525 αφορά κολοκυθάκια, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Αλβανία προς την 
Ελλάδα, που έγινε για information for attention (26/09/2019-09/10/2019). Ακολούθησαν follow-
ups από την Ελλάδα στις 18/10/2019 για τα μέτρα που ελήφθησαν και από την Αλβανία στις 
21/10/2019. Το προϊόν διανεμήθηκε στην Ελλάδα. 

29) 2019.3489 αφορά ζωντανά σαλιγκάρια (Otala lactea), με υπολείμματα chlorpyrifos από το 
Μαρόκο προς την Ισπανία, που έγινε για border rejection (13/09/2019-04/10/2019). 

30) 2019.3471 αφορά ρύζι μπασμάτι, με υπολείμματα thiamethoxam και με μη εγκεκριμένη δραστική 
tricyclazole από την Ινδία προς το Βέλγιο, που έγινε για border rejection (02/09/2019-03/10/2019). 

31) 2019.3448 αφορά κολοκυθάκια, με απαγορευμένη ουσία heptachlor από το Βέλγιο προς το 
Βέλγιο, που έγινε για alert (24/09/2019-01/10/2019). Ακολούθησαν follow-up από το Βέλγιο στις 
02/10/2019 με τα αποτελέσματα των ερευνών, την Ολλανδία στις 08/10/2019 (2) με πρόσθετες 
πληροφορίες και τη Γερμανία στις 08/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και τα μέτρα που 
ελήφθησαν και στις 09/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών. Το προϊόν διανεμήθηκε στις 
Γερμανία και Ολλανδία. 

32) 2019.3445 αφορά πατάτες, με υπολείμματα chlorpyrifos από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προς την 
Κροατία, που έγινε για border rejection (17/09/2019-01/10/2019). 

33) 2019.3441 αφορά πορτοκάλια, με μη εγκεκριμένη δραστική fenthion από την Ουρουγουάη προς 
την Ιταλία, που έγινε για border rejection (16/09/2019-01/10/2019). 
Τα RASFF 2019.3448 και 2019.3663 αφορούν αποκλειστικά το Βέλγιο, αλλά έγιναν επειδή το 

προϊόν διανεμήθηκε και σε άλλες χώρες εκτός του Βελγίου. 

Σημειώνεται ότι από τις δύο ημερομηνίες που αναφέρονται σε κάθε RASFF, η πρώτη αφορά την 
ημερομηνία δειγματοληψίας και η δεύτερη την ημερομηνία ανακοίνωσης του RASFF. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα RASFF είναι διαθέσιμα στο RASFF Portal στην ιστοσελίδα: 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList&StartRow=1 

Σε αναζήτηση με New search->Hazard category: pesticide residues ή βάζοντας στο Notification -> 
Reference το κωδικό του RASFF πχ 2019.3441 δίνονται πληροφορίες για το συγκεκριμένο RASFF. 
 
       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

                Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 


		2019-11-11T10:04:00+0200




