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Θέμα: «Δηζαγσγή κε εγθεθξηκέλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ» 

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο, επηηειώληαο ην ξόιν ηνπ, πνπ είλαη απηόο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ 

ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

(Ν.1474/1984), δξαζηεξηνπνηνύκελν ζε κηα αθξηηηθή πεξηνρή ηεο ρώξαο καο 

(πεξηνρή επζύλεο ηνπο Ν.Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ), ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα 

ζέκα πνπ αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηώλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγξνηηθήο καο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ απώιεηα δεκνζίσλ 

εζόδσλ γηα ην θξάηνο. 

πγθεθξηκέλα, έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή καο, κεηά από θξνύζεηο κειώλ 

καο, όηη πξαγκαηνπνηνύληαη παξάλνκεο εηζαγσγέο κε εγθεθξηκέλσλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ ζηε ρώξα καο από ρώξεο όπσο ε Βνπιγαξία θαη ε 

Σνπξθία (άκεζα ή έκκεζα κέζσ θπθισκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε 

Βνπιγαξία). Δπηπξόζζεηα ε παξαράξαμε γλσζηώλ ζθεπαζκάησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά είλαη έλα 

λενεκθαληδόκελν δήηεκα.  

Μηα ηέηνηα πξαθηηθή, πνπ αθνξά ηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ δξαζηηθώλ 

νπζηώλ, ελέρεη κεγάιν θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ην ρξήζηε θαη ηνλ θαηαλαισηή κε 

δεδνκέλν όηη νη νπζίεο απηέο είλαη απαγνξεπκέλεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ 

αιιά θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Πέξαλ απηνύ όκσο, θηλδπλεύνπλ άκεζα νη 

εμαγσγέο πνιιώλ γεσξγηθώλ καο πξντόλησλ δηόηη, όπσο έρεη ζπκβεί ζην παξειζόλ, 

ζην Δπξσπατθό Δκπόξην Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ ε αλίρλεπζε θαη κόλν ππνιεηκκάησλ 

απαγνξεπκέλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζε κηα κηθξή παξηίδα, κπνξεί λα 
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θαηαδηθάζεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηηο εμαγσγέο γεσξγηθώλ πξντόλησλ 

θάπνηαο ρώξαο θαη ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ηηο εμαγσγέο κόλν νξηζκέλσλ 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ απηήο.  

Μεγάινο θίλδπλνο ππάξρεη άκεζα όκσο θαη γηα ηελ ίδηα ηε γεσξγηθή 

παξαγσγή αιιά θαη ην θπηηθό καο θεθάιαην από ηε κεησκέλε δξάζε ησλ 

παξαραξαγκέλσλ ζθεπαζκάησλ (δηόηη έρνπλ ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή 

νπζία). Ο θίλδπλνο όκσο απμάλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν από ηε θπηνηνμηθή δξάζε 

ηνπο, αθνύ απηά δελ έρνπλ παξαρζεί ζύκθσλα κε ηηο ζσζηέο πξνδηαγξαθέο θαη 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ άιια ππνπξντόληα κε επηβιαβή, θπηνηνμηθή, αθαηάιιειε αιιά 

θαη επηθίλδπλε αθόκα δξάζε γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Έλα αθόκα ζέκα ππάξρεη κε ηηο παξάιιειεο εηζαγσγέο εγθεθξηκέλσλ 

ζθεπαζκάησλ ζηελ Δ.Δ., Βνπιγάξηθεο πξνέιεπζεο ηα νπνία εθόζνλ πιεξνύλ ηηο 

λόκηκεο πξνδηαγξαθέο ηόηε κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζηε ρώξα καο. Όκσο ζύκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ηα πξντόληα απηά είλαη παξάλνκα αλ δελ δηαζέηνπλ 

κεηαθξαζκέλε εηηθέηα ζηα Διιεληθά. Ο ιόγνο είλαη πξνθαλήο, αθνύ νη Έιιελεο 

αγξόηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ Βνπιγάξηθα θαη ζπλεπώο έηζη δελ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ην ζσζηό ηξόπν ην πξντόλ πξνθαιώληαο δεκηέο 

ηόζν ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπο, ζηε δηθή ηνπο πγεία όζν θαη ζηε δεκόζηα πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Ο θίλδπλνο ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο απμάλεη 

θαηαθόξπθα δηόηη δελ κπνξνύλ λα γλσξίδνπλ γηα ηα κέζα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ιάβνπλ θαηά ηε ρξήζε απηώλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ, νύηε θαη γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο, αθνύ 

απηά ηα κέηξα αλαγξάθνληαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο (ε νπνία είλαη ζηα Βνπιγάξηθα) θαη 

επεμεγνύληαη από ηνλ ππεύζπλν επηζηήκνλα (Γεσπόλν) θαηά  ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ζθεπάζκαηνο από ην θαηάζηεκα γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Δπεηδή όκσο ε πξνκήζεηα 

απηώλ ησλ ζθεπαζκάησλ δελ γίλεηαη από ηα εγρώξηα θαηαζηήκαηα, άξα δελ ππάξρεη 

απηή ε δπλαηόηεηα.   

Πέξαλ όκσο ησλ αλσηέξσ επηπηώζεσλ, απηή ε παξάλνκε δηαθίλεζε 

ζπλεπάγεηαη κε απώιεηα θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο γηα ην θξάηνο καο 

ζε δύζθνιεο επνρέο γηα ηε ρώξα καο. Δδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ζηελ Διιεληθή 

αγνξά ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζθεπάζκαηα, κε λόκηκε έγθξηζε, γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

νη παξαγσγνί καο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο. Απηά 

δε ηα πξντόληα ππόθεηληαη επηπξόζζεηα θαη ζε όινπο ηνπο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο 



   

(πέξαλ ησλ άιισλ ειέγρσλ) θαη απνδίδνπλ ζεκαληηθά έζνδα γηα ην θξάηνο, πξάγκα 

πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηα αλσηέξσ παξαλόκσο δηαθηλνύκελα. 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, νη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ αιιά θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρνπλ πξνβεί ζε ειέγρνπο θαη ην ΤΠΑΑΣ έρεη 

επηβάιιεη ηηο αλάινγεο πνηλέο. Λόγσ όκσο ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ, ζηηάμε να ενηαθούν οι έλεγσοι αςηοί ηόζο ζηα ζημεία 

ειζόδος ηηρ σώπαρ μαρ όζο και ζηοςρ αγπούρ καηά ηην διάπκεια ηυν τεκαζμών όπος 

γίνεηαι η σπήζη ηυν θςηοπποζηαηεςηικών οςζιών. Όμυρ οι έλεγσοι αςηοί για να είναι 

αποηελεζμαηικοί πέπαν ηηρ αύξηζηρ ηος απιθμού ηυν, θα ππέπει να διεςπςνθεί και η 

γκάμα ηυν δπαζηικών πος ελέγσονηαι, από ηα επγαζηήπια ηος ΥΠΑΑΤ (ηόζο κενηπικά 

όζο και από ηα Πεπιθεπειακά Κένηπα Πποζηαζίαρ Φςηών και Ποιοηικού Ελέγσος). 

Μόλν κε ηελ επίδεημε ζπιινγηθήο ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο από όινπο όζνπο 

αζρνινύληαη κε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ ειέγρσλ ζε όιε απηή ηελ αιπζίδα κπνξεί λα επηηεπρζεί ε πνιππόζεηε 

αζθάιεηα ησλ παξαγόκελσλ ηξνθίκσλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηέινο ε εκπνξεπζηκόηεηα θαη νη εμαγσγέο ησλ γεσξγηθώλ καο 

πξντόλησλ. ε κηα επλνκνύκελε πνιηηεία όκσο, θνκβηθό θαη επηβεβιεκέλν ζηνηρείν 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζε όιε ηελ αιπζίδα ηεο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ώζηε λα επηηεπρζνύλ απηνί νη ζηόρνη.  
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