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1. Ειςαγωγι
Η παροφςα εγκφκλιοσ περιγράφει τθ διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων, που εφαρμόηεται από τισ αρμόδιεσ κατά τον νόμο ελεγκτικζσ αρχζσ.
Η διαδικαςία περιγράφει τισ νομοκετικζσ διατάξεισ, τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι ελεγκτικζσ
αρχζσ, τα ζντυπα που ςυμπλθρϊνουν και κάκε άλλθ απαραίτθτθ πλθροφορία που απαιτείται από τισ
ελεγκτικζσ αρχζσ για τθ διενζργεια του ελζγχου.
Στθ διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων γίνεται προςπάκεια να
ακολουκθκεί ο κφκλοσ «Σχεδίαςε – κάνε – αξιολόγθςε – προςάρμοςε». Η διαδικαςία ςυνίςταται ςε
ςχεδιαςμό των ελζγχων, υλοποίθςθ των ελζγχων, αξιολόγθςθ των ελζγχων και διόρκωςι τουσ. Αξιολόγθςθ
και λιψθ των κατάλλθλων διορκωτικϊν μζτρων γίνεται τόςο ςε επίπεδο τθσ αρμόδιασ ελεγκτικισ αρχισ
όςο και ςε επίπεδο Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ.
Με τθν παροφςα διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ειςάγεται θ
ευρεία χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, όπωσ θ χριςθ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ και του
δορυφορικοφ ςυςτιματοσ προςδιοριςμοφ κζςθσ (GPS) ςτουσ διενεργοφμενουσ ελζγχουσ.
Η παροφςα εγκφκλιοσ κα αναςκοπείται από τθ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι, οποτεδιποτε κρικεί απαραίτθτο
λόγω αλλαγισ τθσ νομοκεςίασ, αναγκαιότθτα βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ι ειςαγωγι επιπλζον
αντικειμζνων ελζγχου.
Σε κάκε κεφάλαιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ παρατίκεται για τθ διευκόλυνςθ του ελεγκτι παραπομπι
ςτθν ιςχφουςα κυρωτικι νομοκεςία. Επίςθσ, εντόσ παρενκζςεωσ, όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται
παραπομπι ςτθ βιβλιογραφία θ οποία αναφζρεται ςτθν νομοκεςία και ςε εφαρμοςτικζσ διατάξεισ που
ζχουν εκδοκεί και αφοροφν το ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. Μζςα ςε διακεκομμζνο πλαίςιο και με ςκίαςθ
αναφζρεται θ εφαρμοηόμενθ κυρωτικι νομοκεςία ανά περίπτωςθ. Στο κάτω μζροσ κάκε ςελίδασ
αναφζρεται θ ζκδοςθ τθσ διαδικαςίασ («Συντάκτθσ: Σ.Ε.Α., ζκδοςθ 1.0/9/2012») και ςε κάκε περίπτωςθ
αλλαγισ τθσ, θ αρμόδια ελεγκτικι αρχι πρζπει να λαμβάνει μζριμνα ότι όλοι οι ελεγκτζσ ζχουν τθν
ιςχφουςα ζκδοςθ όταν διενεργοφν τουσ ελζγχουσ.
Με τθ νζα διαδικαςία δεν απαιτείται θ ταυτόχρονθ εφαρμογι όλων των τεχνικϊν ελζγχου κατά τον ζλεγχο
ενόσ παραγωγοφ αλλά επιλζγεται κατά περίπτωςθ θ κατάλλθλθ τεχνικι. Για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ
που ελζγχεται ο παραγωγόσ κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ κάποιου φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
μπορεί να επιλεγεί θ παρακολοφκθςθ του ψεκαςμοφ και θ ςυμπλιρωςθ του Εντφπου 7. “Ζλεγχοσ
εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων” ι να διενεργθκεί δειγματολθψία ψεκαςτικοφ διαλφματοσ.
Επίςθσ, όπου κρίνεται επαρκζσ από τον ελεγκτι, ςυςτινεται να διενεργείται μόνον ζλεγχοσ εγγράφων
παραγωγοφ ι μόνον δειγματολθψία φφλλων και με αυτόν τον τρόπο να πολλαπλαςιαςτεί το δείγμα των
παραγωγϊν – χρθςτϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που ελζγχονται με παράλλθλθ εξοικονόμθςθ
πόρων. Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τισ δυνατότθτεσ διενζργειασ των ελζγχων δίδονται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο
του παρόντοσ. Στθν εγκφκλιο επίςθσ εμπεριζχονται τα ςθμεία όπου κα ειςαχκοφν οι προβλζψεισ του
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ, όταν αυτό εκδοκεί.
Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου είναι να παράςχει λεπτομερείσ οδθγίεσ με ςκοπό τθν ομογενοποίθςθ
των ελζγχων που διεξάγονται αλλά και τθ διευκόλυνςθ των ελεγκτικϊν κλιμακίων ςτο ζργο τουσ. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ με τθν υποβολι προτάςεων και ςχολίων
των ελεγκτικϊν αρχϊν, θ οποία κα γίνει με ςχετικό ερωτθματολόγιο που κα αποςτζλλεται οποτεδιποτε το
κρίνουν απαραίτθτο, αν διαπιςτϊνεται επείγουςα ανάγκθ.
Σκοπόσ επίςθσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου είναι να βελτιωκεί θ ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα των
διενεργοφμενων ελζγχων ςε παραγωγοφσ – χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων με παράλλθλθ
εξοικονόμθςθ δαπανϊν ςε ςχζςθ τόςο με τουσ απαιτοφμενουσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία όςο και με
τουσ προγραμματιηόμενουσ από τθν αρμόδια ελεγκτικι αρχι. Φιλοδοξεί δε να αποτελζςει εγχειρίδιο
ελζγχων (manual) για τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ.
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2. Γενικζσ οδθγίεσ ελζγχων
Κατϋ αρχάσ πρζπει να είναι ςαφζσ ςε κάκε ςυμμετζχοντα ςε ελεγκτικό κλιμάκιο ότι ο ζλεγχοσ πρζπει να
είναι αντικειμενικόσ, δίκαιοσ και να οδθγεί ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ι μθ με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία αποκλειςτικά (δθλαδι, χωρίσ να χρθςιμοποιείται ωσ μζτρο θ προςωπικι κρίςθ ι θ εκτίμθςθ του
ελεγκτι) μζςα από ζλεγχο εγγράφων ι με επιτόπια παρακολοφκθςθ κάποιασ δραςτθριότθτασ.
ΣΕΑ

Ετιςιο ι πολυετζσ πρόγραμμα ελζγχων

Ελεγκτικι
αρχι

Τοπικό πρόγραμμα ελζγχων
 Ραράγοντασ καλλιζργεια
 Ραράγοντασ χριςτθσ φπ
 Ραράγοντασ επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ

Σχεδιαςμόσ
ελζγχων

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ εγγράφων και καταγραφϊν
χριςθσ φπ
Ζλεγχοσ κατάρτιςθσ ςε κζματα φπ
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ αποκικθσ φπ
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ προετοιμαςίασ ψεκ.
Διαλφματοσ και εφαρμογισ φπ
Δειγματολθψία φφλλων και ιςτϊν
Δειγματολθψία ςυγκομιςκείςασ παραγωγισ
Δειγματολθψία εδάφουσ
Δειγματολθψία ψεκαςτικοφ διαλφματοσ

Διεξαγωγι
ελζγχων

Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ςχεδιαςμοφ και
διεξαγωγισ ελζγχων
Ρροτάςεισ βελτίωςθσ

Αξιολόγθςθ
ελζγχων

Υλοποίθςθ προτάςεων βελτίωςθσ ςτο τοπικό
πρόγραμμα ελζγχων
Ενθμζρωςθ ΣΕΑ για ζνταξθ βελτιϊςεων ςτο
ετιςιο ι πολυετζσ πρόγραμμα ελζγχων

Λιψθ
διορκωτικϊν
μζτρων

Για τθν αντικειμενικότθτα του ελζγχου κα πρζπει πάνω από όλα να μθν υφίςταται οποιαδιποτε
«ςφγκρουςθ ςυμφερόντων» μεταξφ ελεγκτι και ελεγχόμενου. Ωσ «ςφγκρουςθ ςυμφερόντων» νοείται
οποιαδιποτε ςχζςθ, προςωπικι, κοινωνικι οικονομικι ι άλλθ μεταξφ ελεγκτι και ελεγχόμενου που
δφναται να επθρεάςει ευμενϊσ ι δυςμενϊσ τον ζλεγχο. Επιπρόςκετα, ςε οποιοδιποτε ζλεγχο ςυνιςτάται
να είναι περιςςότεροι του ενόσ ελεγκτζσ που κα ςυνυπογράψουν τα ςχετικά ζγγραφα ελζγχου για τθ
διαςφάλιςθ του ελζγχου.

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012

Σελίδα 6

Σ.Ε.Α.

7

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

Ο ελεγκτισ οφείλει να γνωρίηει ότι τθν ϊρα του ελζγχου εκπροςωπεί τθν υπθρεςία του και μζςω αυτισ το
Ελλθνικό Δθμόςιο.
Η ελεγκτικι ομάδα ςυνιςτάται να φζρει ςε κάκε ζλεγχο μαηί τθσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία για να είναι ςε
κζςθ να τεκμθριϊςει ςτον ελεγχόμενο τυχόν απορίεσ που μπορεί να ζχει. Επίςθσ, πρζπει οπωςδιποτε να
ζχει μαηί τθσ τθν εντολι ελζγχου ι άλλο νομιμοποιθτικό ζγγραφο που καταγράφει τθν ιδιότθτά των
ελεγκτϊν και τα ςχετικά ζντυπα ελζγχου. Τζλοσ, θ ελεγκτικι ομάδα κα πρζπει πριν ξεκινιςει ζναν επιτόπιο
ζλεγχο να ζχει προετοιμαςτεί κατάλλθλα και αυτό ςθμαίνει ότι τουλάχιςτον:
 Θα ζχει καταρτιςει το πρόγραμμα τθσ θμζρασ.
 Θα ζχει ελζγξει τισ καλλιζργειεσ και τα φάρμακα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ καλλιζργειεσ τθσ
περιοχισ.
 Θα ζχει ςυηθτιςει τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει, όπωσ ερωτιςεισ που κα γίνουν,
καταμεριςμόσ εργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ελεγκτικισ ομάδασ κ.α.
 Θα ζχει διαπιςτϊςει τθ διακεςιμότθτα των απαραίτθτων εντφπων ελζγχου, μεταφορικοφ μζςου κ.α.
Με τθν ζναρξθ του ελζγχου κεωροφμε ότι κα πρζπει:
 Να ςυςτθκοφν ςτον ελεγχόμενο αναφζροντασ το ςκοπό τθσ επίςκεψισ τουσ. Ρ.χ. «Καλθμζρα ςασ
Λεγόμαςτε Π.Θ., Δ.Β και Μ.Κ. και ζχουμε ζλκει από τθν Δ.Α.Ο.Κ. τθσ Π.Ε. xxx για να κάνουμε ζναν
προβλεπόμενο ζλεγχο ςχετικά με τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που χρθςιμοποιείτε. Εκτιμοφμε ότι
κα ςασ απαςχολιςουμε περίπου 30 λεπτά, αν μπορείτε να μασ τα διακζςετε».
 Στο βακμό που αυτό είναι δυνατόν χωρίσ να αναιρείται ο ζλεγχοσ, το κλιμάκιο φροντίηει να μθν
διαταράςςει κάποια δραςτθριότθτα που είναι ςε εξζλιξθ και γενικά φροντίηει να υπάρχει κλίμα
ςυνεργαςίασ με τον ελεγχόμενο.
 Να καταςτιςουν ςαφζσ ςτον ελεγχόμενο ότι ο ζλεγχοσ ςυνίςταται ςτθν αντιπαράκεςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία που είναι όλοι υποχρεωμζνοι να εφαρμόηουν.
Κατά τθ διάρκεια του ελζγχου κεωροφμε ότι κα πρζπει:
 Οι ερωτιςεισ που κα γίνονται να μθν είναι «κλειςτζσ» αλλά να προτρζπουν τον ελεγχόμενο να
εκφράςει άποψθ. Δθλαδι για παράδειγμα ςε ζναν παραγωγό αντενδείκνυται θ ερϊτθςθ :
«Χρθςιμοποιείσ κακόλου μθ εγκεκριμζνα προϊόντα;». Αντίκετα, περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον
ίδιο ςκοπό μπορεί να λάβει το ελεγκτικό κλιμάκιο αν ρωτιςει «Τι κοιτάσ όταν προμθκεφεςαι ζνα
φυτοφάρμακο;». Άρα, ςυνιςτάται οι ερωτιςεισ που γίνονται να ξεκινοφν από : Τι, που, ποιοσ, πότε,
γιατί, πϊσ, δείξε μου και από τισ απαντιςεισ να ςυμπλθρϊνεται το ζντυπο ελζγχου και όχι να
επαναλαμβάνονται αυτολεξεί οι ερωτιςεισ του εντφπου ελζγχου.
 Σθμαντικό ςυςτατικό του ελζγχου είναι θ επιτόπια παρατιρθςθ και θ ςυλλογι αντικειμενικϊν
αποδείξεων. Το ελεγκτικό κλιμάκιο παρατθρεί και καταγράφει με ςαφινεια και λεπτομζρεια τυχόν
παραβάςεισ που διαπιςτϊνει. Η καταγραφι ςυμπλθρϊνεται από ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν
παράβαςθ, όπωσ τιμολόγια, φωτοτυπίεσ εγγράφων ι ςκευαςμάτων, δειγματολθψίεσ, φωτογραφίεσ
κ.α.
 Υποχρζωςθ του ελεγκτικοφ κλιμακίου είναι να ςυμπλθρϊνει τα ζγγραφα παρουςία και ςε γνϊςθ του
ελεγχόμενου, ο οποίοσ άλλωςτε κα κλθκεί να τα ςυνυπογράψει. Η υπογραφι του ι θ ςυμφωνία του
με τισ διαπιςτϊςεισ δεν είναι απαραίτθτθ και αν δεν υπάρχει ςθμειϊνεται ςτο ζντυπο ελζγχου. Ο
ελεγχόμενοσ από τον νόμο ζχει πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που αφοροφν τθν υπόκεςι του, τα οποία
μπορεί είτε να αναγνϊςει επιτόπου είτε να ηθτιςει εγγράφωσ και να λάβει επικυρωμζνα αντίγραφα.
 Το ελεγκτικό κλιμάκιο πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ςυμπεριφορά του εν γζνει να είναι τζτοια που να
διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία και θ φερεγγυότθτα τθσ υπθρεςίασ.

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Ολοκλθρϊνοντασ τον ζλεγχο κεωροφμε ότι κα πρζπει:
 Η ελεγκτικι ομάδα να βεβαιωκεί ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί κατάλλθλα όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα.
 Να επιδϊςει αντίγραφο τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου ςτον ελεγχόμενο.
 Να καταςτιςει ςαφζσ ςτον ελεγχόμενο ότι θ διαπίςτωςθ αποκλίςεων ι παραβάςεων από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία δεν επιφζρει αυτόματα κάποια κφρωςθ. Ο ίδιοσ κα κλθκεί να εκφζρει
εγγράφωσ τισ απόψεισ του ςτο επαρκζσ χρονικό διάςτθμα των δζκα πζντε (15) θμερϊν, οι οποίεσ κα
αξιολογθκοφν και από τθν αξιολόγθςθ των οποίων κα κρικεί αν κα επιβλθκοφν ι όχι κάποιεσ
κυρϊςεισ. Επίςθσ, κα πρζπει να του γνωςτοποιθκοφν τυχόν δυνατότθτεσ ζνςταςθσ που μπορεί να
ζχει ανάλογα με το είδοσ του ελζγχου.
Οι αρμόδιεσ αρχζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι λάκθ που μπορεί να γίνουν κατά τθ διάρκεια του ελζγχου είναι
εξαιρετικά πικανόν να οδθγιςουν ςτθν από νομικισ πλευράσ κατάρρευςθ τθσ υπόκεςθσ ακόμθ και αν θ
παράβαςθ επί των πραγματικϊν γεγονότων δεν είναι υπό αμφιςβιτθςθ.
Τζλοσ, κάκε ελεγκτισ οφείλει να γνωρίηει ότι οι επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ ςτουσ παραβάτεσ τθσ νομοκεςίασ
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων πρζπει να είναι και είναι :
 Αναλογικζσ
 Αποτρεπτικζσ
 Αποτελεςματικζσ

Ειδικά κζματα:
Α. Ραροχι εγγράφων ςτον ελεγχόμενο
Ο ελεγχόμενοσ ζχει δικαίωμα ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, νόμοσ 2690/1999 (ΦΕΚ
Αϋ45) να πλθροφορείται ζγγραφα τθσ υπόκεςισ και μάλιςτα κακϊσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον
δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ ακόμθ και των ιδιωτικϊν εγγράφων που
φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι
ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 αςκείται: α) με μελζτθ του εγγράφου ςτο
κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ, ι β) με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να
βλάψει το πρωτότυπο. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτθν περίπτωςθ που διεξάγεται ζνασ
ζλεγχοσ (όπωσ για παράδειγμα μετά από καταγγελία) και ο ελεγχόμενοσ ηθτά να λάβει γνϊςθ του
καταγγζλλοντα ι του περιεχομζνου τθσ καταγγελίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ και γενικά όπου κρίνεται
ότι θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα, θ
αρμόδια ελεγκτικι αρχι μπορεί να αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου *άρκρο 5 του
ν.2690/1999, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 8 του ν. 2880/2001 .(ΦΕΚ Αϋ9)+.
Β. Ραραγωγόσ ι επαγγελματίασ εφαρμοςτισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Ο ελεγχόμενοσ μπορεί να είναι είτε παραγωγόσ που χρθςιμοποιεί φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςτισ
καλλιζργειεσ που ζχει είτε επαγγελματίασ εφαρμοςτισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Η ελεγκτικι
ομάδα οφείλει να καταγράψει ςτθν ζκκεςθ ελζγχου τθν ιδιότθτά του και να προςαρμόςει ανάλογα το
διενεργοφμενο ζλεγχο. Για παράδειγμα αν ο ζλεγχοσ διενεργείται ςτθν προετοιμαςία του ψεκαςτικοφ
διαλφματοσ, υπεφκυνοσ για τθ δοςολογία, τθν ανάμιξθ και γενικά τισ ενζργειεσ που τον αφοροφν είναι ο
επαγγελματίασ εφαρμοςτισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Αν ο ζλεγχοσ γίνει ςτον αγρό κατά τθ
διάρκεια του ψεκαςμοφ από επαγγελματία εφαρμοςτι θ ευκφνθ για παράδειγμα τθσ χριςθσ
ςκευαςμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εγκεκριμζνων ςε μια καλλιζργεια είναι του παραγωγοφ,
εκτόσ αν αποδεικνφεται τεκμθριωμζνα ότι είχε ςυμφωνιςει ψεκαςμό με άλλο προϊόν από αυτό που
χρθςιμοποιικθκε.
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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2.1. Αναγκαιότθτα ορκολογικισ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Η παροφςα διαδικαςία εφαρμόηεται για τον ζλεγχο παραγωγϊν – χρθςτϊν γεωργικϊν φαρμάκων που
είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Οι διενεργοφμενοι ζλεγχοι αποςκοποφν :
Α. Στθν περίπτωςθ των παραγωγϊν πρωτογενϊν τροφίμων μθ ηωικισ προζλευςθσ, ςτον ζλεγχο των
φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που παράγουν πρωτογενι τρόφιμα και για τθν παραγωγι τουσ
χρθςιμοποιοφν φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, ωσ απόρροια των οριηομζνων ςτθ νομοκεςία
αςφάλειασ τροφίμων.
Β. Στθν περίπτωςθ των χρθςτϊν των γεωργικϊν φαρμάκων που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα,
ςτον ζλεγχο των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που χρθςιμοποιοφν γεωργικά φάρμακα ςτα
πλαίςια των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων είτε αυτζσ αφοροφν τθν πρωτογενι παραγωγι
τροφίμων, είτε τθν παροχι υπθρεςιϊν εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν πρωτογενι
παραγωγι (ψεκαςτζσ), είτε τθν εφαρμογι φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε μεταςυλλεκτικό
ςτάδιο από πρόςωπο διάφορο του παραγωγοφ (εφαρμογι φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε
ςυςκευαςτιρια, απεντόμωςθ αποκθκευμζνων καρπϊν κ.α.).
Η ορκολογικι χριςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κατατείνει ςτθν εξαςφάλιςθ υψθλοφ
επιπζδου προςταςίασ τόςο τθσ υγείασ των ανκρϊπων και των ηϊων όςο και του περιβάλλοντοσ και
ταυτόχρονα ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ τθσ χϊρασ μασ. Τα
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα μποροφν επίςθσ να ζχουν μθ ευεργετικά αποτελζςματα ςτθ φυτικι
παραγωγι. Η χριςθ τουσ μπορεί να ςυνεπάγεται κινδφνουσ για τον άνκρωπο, τα ηϊα και το περιβάλλον,
ιδίωσ όταν διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί και αδειοδοτθκεί επίςθμα και όταν
χρθςιμοποιοφνται με εςφαλμζνο τρόπο.
2.2. Νομικι εξουςία ελζγχων (άρκρο 8 του ν.4036/2012)
Ο ζλεγχοσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των οικείων
Ρεριφερειϊν και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και με παράλλθλθ δυνατότθτα άςκθςθσ ελζγχων από τα
Ρεριφερειακά Κζντρα Ρροςταςίασ Φυτϊν και Ροιοτικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων.
Σφμφωνα με το άρκρο 8 του ν.4036/2012, για τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων του παρόντοσ νόμου οι
εντεταλμζνοι για τουσ ελζγχουσ υπάλλθλοι ιδίωσ:
«α) ελζγχουν κάκε είδουσ ςτοιχεία που ςχετίηονται με τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Ειδικά ςε
νομικά πρόςωπα μποροφν να ελζγξουν και τθν θλεκτρονικι εμπορικι αλλθλογραφία των
επιχειρθματιϊν, διοικθτϊν, διευκυνόντων ςυμβοφλων, διαχειριςτϊν και γενικά εντεταλμζνων τθ
διοίκθςθ ι διαχείριςθ προςϊπων, κακϊσ και του προςωπικοφ των επιχειριςεων ι ενϊςεων
επιχειριςεων, τθσ ανεξάρτθτα από τθ μορφι αποκικευςισ τουσ, και οπουδιποτε και εάν αυτά
φυλάςςονται ςτουσ χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ, και λαμβάνουν αντίγραφα ι αποςπάςματά τουσ,
β)

διενεργοφν ζρευνεσ ςτα γραφεία και τουσ λοιποφσ χϊρουσ και τα μεταφορικά μζςα των
επιχειριςεων,

γ) ςφραγίηουν οποιονδιποτε επαγγελματικό χϊρο ι ζγγραφα, κατά τθ διενζργεια του ελζγχου και ςτο
μζτρο των αναγκϊν του».
Η ςχετικι εντολι ελζγχου παρζχεται εγγράφωσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ οικείασ υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ ι Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ι του Ρροϊςταμζνου του Ρεριφερειακοφ Κζντρου Ρροςταςίασ
Φυτϊν και Ροιοτικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και περιζχει το
αντικείμενο τθσ ζρευνασ και τισ ςυνζπειεσ τθσ παρεμπόδιςθσ ι παρακϊλυςισ τθσ ι τθσ άρνθςθσ
επίδειξθσ των ηθτοφμενων ςτοιχείων και λοιπϊν εγγράφων ι τθσ άρνθςθσ χοριγθςθσ αντιγράφων ι
αποςπαςμάτων τουσ.
Ο εντεταλμζνοσ υπάλλθλοσ που διενεργεί τουσ ελζγχουσ, ςυντάςςει ζκκεςθ, αντίγραφο τθσ οποίασ
κοινοποιείται ςτισ οικείεσ επιχειριςεισ και τισ ενϊςεισ επιχειριςεων.
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι παρεμπόδιςθσ με οποιονδιποτε τρόπο των εντεταλμζνων υπαλλιλων ι των
εντεταλμζνων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, μπορεί να
ηθτθκεί θ ςυνδρομι των αςτυνομικϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν. Η ςυνδρομι αυτι μπορεί να ηθτθκεί και
προλθπτικά.
Η άρνθςθ ι παρεμπόδιςθ του ελζγχου ςε κάκε περίπτωςθ επιφζρει διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ
πζραν των ευρθμάτων του ελζγχου, είτε ο ζλεγχοσ καταλιξει ςτθν τεκμθρίωςθ παράβαςθσ τθσ
νομοκεςίασ είτε όχι.
Ειδικό θζμα
Διενζργεια ελζγχου ςτθν οικία του ελεγχόμενου
Οι οριςμζνεσ από τον ν.4036/2012 ελεγκτικζσ αρχζσ δεν ζχουν δικαίωμα να διενεργιςουν ελζγχουσ εντόσ
τθσ οικίασ κάποιου ελεγχόμενου εκτόσ αν υφίςταται ςχετικι άδεια ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
από δικαςτικό λειτουργό.
Αν όμωσ ο ελεγχόμενοσ εξωτερικά τθσ κατοικίασ του ζχει τθν αποκικθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
ι άλλεσ ςθμαντικζσ για τον ζλεγχο εγκαταςτάςεισ, θ ελεγκτικι αρχι μπορεί, ςφμφωνα με το άρκρο 8, παρ.
3β να διενεργιςει ζλεγχο. Σε περίπτωςθ που ο ελεγχόμενοσ αρνθκεί τθν πρόςβαςθ άμεςα καταγράφεται θ
παράβαςθ τθσ παρακϊλυςθσ ελζγχου και ηθτείται θ ςυνδρομι δικαςτικϊν και αςτυνομικϊν αρχϊν για τθ
διενζργεια του ελζγχου.
2.3. Χρονικι ςτιγμι του ελζγχου. Μθ προειδοποίθςθ του ελεγχόμενου
Οι επιτόπιοι ζλεγχοι ςτουσ παραγωγοφσ χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων διενεργοφνται
ΑΡΟΕΙΔΟΡΟΙΗΤΑ, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που αφοροφν χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε
καλλιζργειεσ που αφοροφν παραγωγι τροφίμων και εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ
(ΕΚ) 882/2004. Είναι δυνατόν να υπάρξει ειδοποίθςθ του παραγωγοφ μόνον εφόςον πλθροφνται οι
παρακάτω προχποκζςεισ:
 Είναι απολφτωσ απαραίτθτο για τθ διενζργεια του ελζγχου,
 Είναι βζβαιο ότι ο χρόνοσ και ο τρόποσ ειδοποίθςθσ δεν παρζχει ςτον ελεγχόμενο τθ δυνατότθτα
μεταβολισ τθσ ελεγχόμενθσ κατάςταςθσ,
 Γίνεται το αργότερο 1-2 ϊρεσ πριν τθ διενζργεια του ελζγχου .
Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ τθσ απροειδοποίθτθσ διενζργειασ ελζγχων οι περιπτϊςεισ του ελζγχου τθσ
χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε μθ εδϊδιμεσ καλλιζργειεσ, όπωσ ςε ανκοκομικά φυτά,
ςε αςτικό πράςινο, ςε βαμβάκι, ςε δαςικά είδθ κλπ, όπου όμωσ και πάλι για τθν μεγαλφτερθ
αποτελεςματικότθτα των ελζγχων ςυςτινεται να γίνονται απροειδοποίθτα αλλά όπου απαιτείται μπορεί
να υπάρξει ειδοποίθςθ.
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3. Σχεδιαςμόσ ελζγχων - Επιλογι παραγωγϊν βάςθ ανάλυςθσ κινδφνου
Η ελεγκτικι αρχι για τθν κατάρτιςθ του ετθςίου προγράμματοσ ελζγχων παραγωγϊν – χρθςτϊν
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων λαμβάνει κατ’ αρχάσ υπόψθ τισ γενικζσ αρχζσ που κακορίηονται ςτο
ετιςιο πρόγραμμα ελζγχων ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, που εκδίδει θ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι.

Η ελεγκτικι αρχι οφείλει ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ να καταρτίςει ειδικό ςχζδιο για τθν επιλογι των
παραγωγϊν που κα ελεγχκοφν ςτο τακτικό πρόγραμμα, το οποίο κα ςτθρίηεται ςε παράγοντεσ
επικινδυνότθτασ, οι οποίοι είναι:
Α. Ραράγοντασ επικινδυνότθτασ: «Καλλιζργεια»


Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΚ1. Οι καλλιζργειεσ τθσ περιοχισ που καλλιεργοφνται ςε ςθμαντικι
ζκταςθ και κατά καλλιζργεια θ ποςοςτιαία ςυμμετοχι τθσ ςτισ ςυνολικζσ καλλιεργοφμενεσ
εκτάςεισ, ωσ βακμολογία κατάταξθσ. Για παράδειγμα:
Καλλιζργεια
Βακμοί
Ελιά
28
Αμπζλι
18
Ρορτοκαλιά
13
Τομάτα κερμοκθπίου
9
Ρατάτα
9
Μθλιά
7
Αχλαδιά
7
Φαςόλι
5
Αγγοφρι
2
Μελιτηάνα
2



Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΚ2. Μία κατάταξθ των ανωτζρω καλλιεργειϊν με κριτιριο αν είναι
υπό κάλυψθ (κερμοκθπίου) ι όχι. Η περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ βακμολογείται με 100 και θ
περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ με 0.



Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΚ3. Η ζνταςθ τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ανά
καλλιζργεια, κατ’ εκτίμθςθ τθσ αρμόδιασ ελεγκτικισ αρχισ αν υφίςταται ι όχι. Στον ίδιο παράγοντα
επικινδυνότθτασ ςυνεκτιμάται θ διακεςιμότθτα και οικονομικότθτα φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων για τθν αντιμετϊπιςθ των υπαρχόντων κεμάτων φυτοπροςταςίασ. Η περίπτωςθ κετικισ
απάντθςθσ όςον αφορά τθν ζνταςθ τθσ χριςθσ ι θ μθ διακεςιμότθτα και οικονομικότθτα
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε μια καλλιζργεια βακμολογείται με 100 και θ περίπτωςθ
αρνθτικισ απάντθςθσ με 0.
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Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΚ4. Η διαπίςτωςθ ι μθ υπερβάςεων υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων ςτισ αντίςτοιχεσ καλλιζργειεσ κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ. Η περίπτωςθ κετικισ
απάντθςθσ βακμολογείται με 100 και θ περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ με 0.



Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΚ5. Η διαπίςτωςθ ι μθ υπολειμμάτων μθ επιτρεπτϊν για χριςθ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτισ ανωτζρω καλλιζργειεσ κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ. Η
περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ βακμολογείται με 50 και θ περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ με 0.



Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΚ6. Η διαπίςτωςθ χριςθσ ι όχι μθ εγκεκριμζνων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ. Η
περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ βακμολογείται με 100 και θ περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ με 0.
Ωσ κετικι απάντθςθ κεωρείται και θ κατοχι μθ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από
παραγωγοφσ με μόνθ ι κφρια τθν αξιολογοφμενθ καλλιζργεια.

Με βάςθ τα ανωτζρω, θ αρμόδια αρχι διατθρεί ειδικό πρόγραμμα ςε λογιςτικό φφλλο (π.χ. Excel ι
οποιοδιποτε άλλο λογιςμικό πρόγραμμα ζχει). Ειςάγει τα δεδομζνα με ςκοπό να γίνει αξιολόγθςθ
επικινδυνότθτασ ανά καλλιζργεια όςον αφορά τθ χριςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Για παράδειγμα το αποτζλεςμα κα μποροφςε να είναι:
Καλλιζργεια
ΡΕΚ1
ΡΕΚ2
ΡΕΚ3
Ελιά
28
0
0
Αμπζλι
18
0
100
Ρορτοκαλιά
13
0
0
Τομάτα
9
κερμοκθπίου
100
100
Ρατάτα
9
0
100
Μθλιά
7
0
100
Αχλαδιά
7
0
100
Φαςόλι
5
0
0
Αγγοφρι
2
0
100
Μελιτηάνα
2
0
100

ΡΕΚ4
0
0
0

ΡΕΚ5
50
50
0

ΡΕΚ6
0
100
0

0
0
100
0
100
100
0

50
0
50
50
0
50
50

100
0
0
0
0
0
0

ΣΥΝΟΛΟ
78
268
13
359
109
257
157
105
252
152

Από τθν ανωτζρω ανάλυςθ επιλζγονται οι τρεισ (3) καλλιζργειεσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν αυξθμζνθ
επικινδυνότθτα. Για κάκε μία από αυτζσ τισ καλλιζργειεσ κα επιλεγεί ζνασ αρικμόσ παραγωγϊν που κα
ελεγχκοφν ςτο τρζχον ζτοσ. Εφόςον υφίςταται δυνατότθτα από τθν ελεγκτικι αρχι μπορεί να
επιλεγοφν παραγωγοί και από περιςςότερεσ των τριϊν καλλιεργειϊν.
Ο αρικμόσ των καλλιεργειϊν που κα ειςαχκοφν ςτθν ανωτζρω ανάλυςθ μπορεί να αυξθκεί ι να
μειωκεί ανάλογα με τθν πραγματικότθτα κάκε περιοχισ. Ζτςι ςε μια περιοχι ευκφνθσ θ ελεγκτικι αρχι
μπορεί να κρίνει ότι ζχει τζςςερισ (4) μόνο ςθμαντικζσ καλλιζργειεσ ενϊ μια άλλθ ελεγκτικι μπορεί να
κρίνει ότι ζχει δζκα πζντε (15) καλλιζργειεσ που καλλιεργοφνται ςε ςθμαντικι ζκταςθ.
Β. Ραράγοντασ επικινδυνότθτασ: «Ραραγωγόσ – χριςτθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων»
Οι επαγγελματίεσ εφαρμοςτζσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, λόγω του αντικειμζνου τθσ εργαςίασ
τουσ πρζπει να ελζγχονται κατά προτεραιότθτα των υπολοίπων παραγωγϊν.
Η αρμόδια ελεγκτικι αρχι με βάςθ τισ δυνατότθτζσ τθσ ςχεδιάηει τον αρικμό των παραγωγϊν –
χρθςτϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα ελεγχκοφν, τον καταλλθλότερο χρόνο ελζγχου και τα
εργαλεία ελζγχου που κα χρθςιμοποιθκοφν. Για παράδειγμα μπορεί να αποφαςίςει να ελζγξει τριάντα
(30) ςυνολικά παραγωγοφσ – χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων των ανωτζρω καλλιεργειϊν και
οι ζλεγχοι να περιλαμβάνουν τα εργαλεία ελζγχου που αναφζρονται ςτα παρακάτω κεφάλαια (ζλεγχοσ
αποκθκϊν ι λιψθ δειγμάτων φυτικϊν ιςτϊν κ.α.). Αναλυτικά, ζςτω ότι ςχεδιάηει να ελζγξει 10
αποκικεσ παραγωγϊν τομάτασ κερμοκθπίου, 7 αποκικεσ παραγωγϊν μιλων, να προβεί ςε 10
δειγματολθψίεσ φφλλων αμπελιοφ και να ελζγξει ψεκαςμοφσ ςε 3 περιπτϊςεισ.
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Συνιςτάται ο ςχεδιαςμόσ ςυνδυαςμζνων ελζγχων δθλαδι να ςυνδυάηεται ο ζλεγχοσ κάποιου
παραγωγοφ με ζλεγχο γειτονικοφ καταςτιματοσ εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ι
δειγματολθψίασ για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ υπολειμμάτων, με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ πόρων,
αλλά και τθ διαςταφρωςθ πλθροφοριϊν, όπου είναι δυνατόν.
Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ κοινοποιείται προσ τουσ αρμόδιουσ ελεγκτζσ και δεν κοινοποιείται ςε
τρίτουσ και μπορεί να τροποποιθκεί ανάλογα με τα ευριματα και τισ αναγκαιότθτεσ του ελζγχου.


Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΡ1. Η διαπίςτωςθ παράνομων υπολειμμάτων από παραγωγό –
χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κατά το προθγοφμενο ζτοσ από το επίςθμο πρόγραμμα
ελζγχου υπολειμμάτων. Σε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ο παραγωγόσ εντάςςεται ςτο πρόγραμμα
ελζγχου.



Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΡ2. Η διαπίςτωςθ παράνομων υπολειμμάτων από παραγωγό –
χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κατά το προθγοφμενο ζτοσ από τουσ αυτοελζγχουσ
επιχειριςεων. Σε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ακόμθ και αν δεν τα εντοπιςκζντα από τουσ
αυτοελζγχουσ υπολείμματα δεν επιβεβαιϊκθκαν από τουσ επίςθμουσ ελζγχουσ, ο παραγωγόσ
εντάςςεται ςτο πρόγραμμα ελζγχου.
Επιςθμαίνεται για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ ο παραγωγόσ κα ελζγχεται άμεςα, ωσ αποτζλεςμα των
ανωτζρω διαπιςτϊςεων και το επόμενο ζτοσ ςτα πλαίςια του τακτικοφ προγράμματοσ κα
επανελζγχεται απροειδοποίθτα όςον αφορά τθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.



Ραράγοντασ Επικινδυνότθτασ ΡΕΡ3. Ζλεγχοι που ζχουν διενεργθκεί από άλλεσ υπθρεςίεσ και
περιλαμβάνουν ελζγχουσ ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, για τουσ οποίουσ ζχει ενθμερωκεί θ
αρμόδια αρχι ότι ζχει διαπιςτωκεί παράβαςθ, όπωσ ο ΟΡΕΚΕΡΕ. Σε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ
ο παραγωγόσ εντάςςεται ςτο πρόγραμμα ελζγχου.



Εφόςον υφίςτανται ςυγκεκριμζνα δεδομζνα για τισ εκτάςεισ που καλλιεργοφν οι παραγωγοί τθσ
περιοχισ από τθν αρχι πλθρωμισ κοινοτικϊν επιδοτιςεων ι από οποιαδιποτε άλλθ υπθρεςία,
ςυγκροτείται μια κατάςταςθ ςε θλεκτρονικι μορφι των πενιντα (50) μεγαλφτερων παραγωγϊν.
Λίγο πριν τθν ζκδοςθ τθσ εντολισ ελζγχου και κατά προτίμθςθ τθν παραμονι του ελζγχου, θ
αρμόδια αρχι αποφαςίηει ποιουσ από τουσ πενιντα παραγωγοφσ κα ελζγξει.



Εφόςον δεν υφίςτανται ςυγκεκριμζνα δεδομζνα για τισ εκτάςεισ που καλλιεργοφν οι παραγωγοί
τθσ περιοχισ, επιλζγονται παραγωγοί των καλλιεργειϊν που πλθροφν τα παρακάτω :
 Εκτιμάται ότι θ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ των χωραφιϊν τουσ υπερβαίνει ςθμαντικά τθ μζςθ τιμι
των παραγωγϊν τθσ εν λόγω καλλιζργειασ.
 Στθν περιοχι που βρίςκονται ζχουν καταγραφεί παράνομα υπολείμματα ι ζχουν υπάρξει
καταγγελίεσ ι αναφορζσ για κατοχι και χριςθ μθ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων ι παράνομθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
 Οι ιδιαίτερεσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ που βρίςκονται ευνοοφν τθν ανάπτυξθ
εντόμων, ηιηανίων και πακογόνων και εντείνουν τθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
 Στθν περιοχι καλλιζργειασ που βρίςκονται υφίςταται ςυγκεκριμζνοσ και ςοβαρόσ εχκρόσ ι
πακογόνο για τθν αντιμετϊπιςθ του οποίου διενεργοφνται εκτεταμζνεσ εφαρμογζσ
φυτοπροςταςίασ.

Γ. Ραράγοντασ επικινδυνότθτασ: «Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ»
Η ελεγκτικι αρχι αφοφ ζχει εντοπίςει τθν καλλιζργεια και τα χαρακτθριςτικά των παραγωγϊν που
ςχεδιάηει να ελζγξει, πρζπει να ανιχνεφςει ποιοσ είναι ο κφριοσ επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ του ελζγχου. Με
βάςθ τον επιδιωκόμενο ςκοπό κα αποφαςιςτεί ποια είναι τα κφρια εργαλεία ελζγχου που μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξι του. Αυτόσ μπορεί να είναι:
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Εφόςον κεωρείται ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ θ ςτιριξθ των εξαγωγϊν προϊόντων πρωτογενοφσ
παραγωγισ, τα ελεγκτικά εργαλεία μπορεί να είναι ο ζλεγχοσ υπολειμμάτων και ο ζλεγχοσ
καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.



Εφόςον ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ μείωςθ των περιςτατικϊν οξείασ δθλθτθρίαςθσ από
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςτθν περιοχι, τα ελεγκτικά εργαλεία μπορεί να είναι ο ζλεγχοσ των
αποκθκϊν (και κυρίωσ των μζτρων προςταςίασ) και ο ζλεγχοσ εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων.



Εφόςον ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ, τα ελεγκτικά
εργαλεία μπορεί να είναι ο ζλεγχοσ καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και οι
δειγματολθψίεσ φφλλων



Εφόςον ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ αςφάλεια του καταναλωτι, τα ελεγκτικά εργαλεία μπορεί
να είναι δειγματολθψίεσ ςυγκομιςκζντων καρπϊν .



Εφόςον ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ διακίνθςθσ μθ εγκεκριμζνων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, μπορεί να κρικεί απαραίτθτο να πραγματοποιθκοφν πλθκϊρα
ελζγχων ςε αποκικεσ παραγωγϊν. Αν μάλιςτα τα μθ εγκεκριμζνα προϊόντα εκτιμάται ότι αφοροφν
προϊόντα που ζχουν απαγορευτεί ςτθν ΕΚ, τότε ςυνιςτϊνται δειγματολθψίεσ φφλλων ι φυτικϊν
ιςτϊν τθ χρονικι ςτιγμι που εκτιμάται ότι χρθςιμοποιοφνται τα εν λόγω προϊόντα.

Επιλογι παραγωγϊν –
χρθςτϊν φπ

Επιλογι
καλλιζργειασ

Τα ανωτζρω ελεγκτικά εργαλεία αναφζρονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά και τελοφν υπό τθν
αίρεςθ τθσ εκ των υςτζρων αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων από τθν ίδια τθν ελεγκτικι αρχι. Είναι
ιδιαίτερα πικανόν ζνα εργαλείο ελζγχου παρότι αναφζρεται ανωτζρω να μθν είναι αποτελεςματικό για
μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι και θ ελεγκτικι αρχι γνωρίηοντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ να
προτείνει και να εφαρμόςει άλλο εργαλείο ελζγχου που κρίνει ωσ πιο πρόςφορο.

Επιλογι
εργαλείων
ελζγχου
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Σχεδιαςμόσ ελζγχων ςτουσ παραγωγοφσ – χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
με ανάλυςθ επικινδυνότθτασ
Ετιςιο πρόγραμμα ελζγχων από Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι και
 Ζκταςθ που καλλιεργείται (%)
 Θερμοκθπίου ι όχι (Ν/Ο)
 Ζνταςθ χριςθσ φπ (Ν/Ο)
 Διακεςιμότθτα και οικονομικότθτα χριςθσ φπ ςε μια καλλιζργεια (Ν/Ο)
 Διαπίςτωςθ υπερβάςεων MRL (N/O)
 Διαπίςτωςθ υπολειμμάτων μθ επιτρεπτϊν για χριςθ φπ (Ν/Ο)
 Διαπίςτωςθ χριςθσ μθ εγκεκριμζνων φπ (Ν/Ο)
 Διαπίςτωςθ μθ επιτρεπτϊν υπολειμμάτων από επίςθμο ζλεγχο (Σχεδιαςμόσ για
ζλεγχο)
 Διαπίςτωςθ μθ επιτρεπτϊν υπολειμμάτων από αυτοελζγχουσ επιχειριςεων
(Σχεδιαςμόσ για ζλεγχο)
 Διαπίςτωςθ μθ επιτρεπτϊν υπολειμμάτων από ελζγχουσ άλλων υπθρεςιϊν
(Σχεδιαςμόσ για ζλεγχο)
 Ζκταςθ καλλιζργειασ κατά πολφ μεγαλφτερθ μζςου όρου περιοχισ
 Αναφορζσ για παράνομθ χριςθ ι μθ εγκεκριμζνα φπ ςτθν περιοχι που βρίςκεται
 Ζνταςθ χριςθσ φπ λόγω εδαφοκλιματικϊν ςυνκθκϊν
 Ραρουςία ςοβαροφ εχκροφ ι αςκζνειασ ςτθν περιοχι
Υποςτιριξθ εξαγωγϊν
Αςφάλεια χριςτθ
Αςφάλεια περιβάλλοντοσ
Αςφάλεια καταναλωτι
Ζλεγχοσ μθ εγκεκριμζνων

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Η ανωτζρω ανάλυςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνον το προγραμματιηόμενο τακτικό πρόγραμμα και όχι
ζκτακτουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται άμεςα μετά από ανίχνευςθ παράνομων υπολειμμάτων ι
καταγγελίεσ ι ςχετικά ζγγραφα τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ.
Συνιςτάται θ διενζργεια ςυνδυαςμζνων ελζγχων για τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και δαπανϊν μετακίνθςθσ,
εφόςον εξυπθρετείται ο ςχεδιαςμόσ των ελζγχων. Δθλαδι, καλόν είναι τθν ίδια θμζρα με ζναν ζλεγχο
αποκικθσ να διενεργείται κι ζνασ ζλεγχοσ καταςτιματοσ ςτθν ίδια περιοχι. Στθν περίπτωςθ αυτι
διευκολφνεται θ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων των καταγραφϊν του παραγωγοφ από τισ καταγραφζσ
πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων του καταςτιματοσ.

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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4. Διενζργεια επιτόπιων ελζγχων
Κατά τθ διάρκεια κάκε ελζγχου ο ελεγχόμενοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τον ελεγκτι. Βαςικό ςθμείο
ςυνεργαςίασ είναι θ παροχι πρόςβαςθσ ςτον ελεγκτι ςε κάκε επαγγελματικι εγκατάςταςθ που
χρθςιμοποιείται ι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αποκικευςθ ι χριςθ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και ςε κάκε ςχετικό ζγγραφο.
Τυχόν άρνθςθ πρόςβαςθσ επιςφρει τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 9
παράγραφοσ 12 του ν.4036/2012 *πρόςτιμο από χίλια (1000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ+ και
τισ ποινικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 10 παράγραφοσ 7 του ν.4036/2012 *φυλάκιςθ από
τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ+.

4.1. Ζλεγχοσ εγγράφων και καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Κάκε επιτόπιοσ ζλεγχοσ παραγωγοφ πρζπει να ξεκινά με τθν εξζταςθ των εγγράφων του παραγωγοφ που
αφοροφν τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Τζτοια ζγγραφα μπορεί να είναι:
4.1.1. Τιμολόγια προμικειασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Στα τιμολόγια εξετάηεται κατά πόςον το
προμθκευόμενο φυτοπροςτατευτικό προϊόν φζρει άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά. Αντίκετθ, περίπτωςθ
επιςφρει διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ.
Σφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): όποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει προσ εμπορία,
εμπορεφεται, κατζχει, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, ανταλλάςςει, μεταφζρει,
χρηςιμοποιεί ι διαφθμίηει μζςα ςτθ χϊρα φυτοπροςτατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν ζχει χορθγθκεί
άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι θ άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά τοφ ζχει ανακλθκεί ι δεν ζχει χορθγθκεί
άδεια παράλλθλου εμπορίου ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια πειραματιςμοφ, τιμωρείται με πρόςτιμο από
χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. Τα εν λόγω φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται
και επανεξάγονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ προκειμζνου για χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
επιςτρζφονται ςτο κράτοσ − μζλοσ αποςτολισ, προκειμζνου για χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι καταςτρζφονται. Οι
δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον κάτοχο των καταςχεκζντων προϊόντων. Για τθν ίδια παράβαςθ
ςφμφωνα με το άρκρο 10, παρ. 3 του ν.4036/2012 προβλζπονται επιπλζον ποινικζσ κυρϊςεισ και
ςυγκεκριμζνα φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ.
Ελζγχεται επίςθσ αν το προμθκευόμενο προϊόν ζχει ζγκριςθ κυκλοφορίασ για χριςθ ςτθν καλλιζργεια.
Σε αντίκετθ παράβαςθ πρζπει να ερωτθκεί ο παραγωγόσ για ποια χριςθ το προμθκεφτθκε και εφόςον
κρικεί απαραίτθτο λαμβάνεται δείγμα από φφλλα τθσ καλλιζργειασ για να εξεταςτεί τυχόν παράνομθ
χριςθ του. Επιςθμαίνεται ότι ακόμθ κι αν υφίςταται προφορικι διλωςθ του παραγωγοφ ότι το
χρθςιμοποίθςε ςε καλλιζργεια που δεν επιτρζπονταν, απαιτείται λιψθ δείγματοσ για τθν τεκμθρίωςθ
τθσ παράβαςθσ.
Τζλοσ, ςθμειϊνεται το κατάςτθμα ι τα καταςτιματα εμπορίασ τα οποία εξζδωςαν τα τιμολόγια
προμικειασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Σκοπόσ τθσ καταγραφισ είναι, αν κρικεί απαραίτθτο,
να γίνει διαςταφρωςθ των δθλοφμενων από τον παραγωγό ςτοιχείων με τα αντίςτοιχα από το
θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ πωλιςεων των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Για τον ζλεγχο των εγγράφων και των παραςτατικϊν που κατζχει ο χριςτθσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων ςυμπλθρϊνεται το αντίςτοιχο ζντυπο: “Ζντυπο ελζγχου εγγράφων/καταγραφϊν χρήςησ
φπ/κατάρτιςησ” (Βλζπε Ραράρτθμα Εντφπων παροφςασ απόφαςθσ).
Τα ςτοιχεία από τα προςκομιηόμενα τιμολόγια μποροφν να διαςταυρϊνονται, όπου κρίνεται απαραίτθτο
και εφικτό, με τθ διλωςθ Ο.Σ.Δ.Ε.
4.1.2. Ζλεγχοσ καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Οι καταγραφζσ χριςθσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κα ηθτοφνται ςε κάκε επιτόπιο ζλεγχο και κα εξετάηονται. Τυχόν μθ
τιρθςθ των καταγραφϊν επιςφρει διοικθτικζσ κυρϊςεισ.

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σφμφωνα με το άρκρο 67, παρ. 1 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1107/2009 : «οι επαγγελματίεσ χριςτεσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων τθροφν, επί τουλάχιςτον τρία ζτθ, αρχεία των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων που χρθςιμοποιοφν, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ,
το χρόνο και τθ δόςθ τθσ εφαρμογισ, τθν περιοχι και τθν καλλιζργεια όπου το φυτοπροςτατευτικό
προϊόν χρθςιμοποιικθκε». Σφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): Για κάκε άλλθ
παράβαςθ των διατάξεων του Κανονιςμοφ 1107/2009 και των εκτελεςτικϊν αυτοφ πράξεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και του παρόντοσ Κεφαλαίου και των εκτελεςτικϊν αυτοφ κανονιςτικϊν
πράξεων επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ
Σφμφωνα με το με αρικ. πρωτ. 2538/23216/12-3-2012 ζγγραφο τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ (ΣΕΑ),
διευκρινίςτθκαν τα κατωτζρω:
 Η καταγραφι τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε θμερολόγια θμεριςια ι
εβδομαδιαία, εφόςον εμπεριζχει τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ, καλφπτει τθν ανωτζρω απαίτθςθ τθσ
νομοκεςίασ.
 Η καταγραφι τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε ειδικά ζντυπα για τουσ ςκοποφσ
τθσ πιςτοποίθςθσ των προϊόντων ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνο πρότυπο, όπωσ AGRO 2, GlobalGap,
κλπ., εφόςον εμπεριζχει τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ, καλφπτει τθν ανωτζρω απαίτθςθ τθσ
νομοκεςίασ.
Η καταγραφι τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςυνιςτάται να ελζγχεται ςε αντιπαραβολι
με τα τιμολόγια προμικειασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και τα ευριςκόμενα ςτθν αποκικθ του
παραγωγοφ φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαπιςτωκεί και να τεκμθριωκεί
θ ανφπαρκτθ ι ελλιπισ καταγραφι τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εφόςον ο παραγωγόσ
– χριςτθσ δεν είναι ςε κζςει να τεκμθριϊςει τθ διαφορά.
Η καταγραφι τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται από τουσ
παραγωγοφσ - επαγγελματίεσ χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για τουσ ςκοποφσ τθσ ορκολογικισ
χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και ςυγκεκριμζνα για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ τουσ και του
ςχετικοφ κόςτουσ, τθν μείωςθ των κινδφνων και των επιπτϊςεων τθσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν
υγεία του ανκρϊπου και ςτο περιβάλλον και τθν προϊκθςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ ολοκλθρωμζνθσ
φυτοπροςταςίασ και εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ι τεχνικϊν, όπωσ οι μθ χθμικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ
αντί των γεωργικϊν φαρμάκων.
Επιςθμαίνεται ότι τρίτα μζρθ όπωσ θ βιομθχανία πόςιμου νεροφ, οι λιανοπωλθτζσ ι οι κάτοικοι, μποροφν
να ηθτοφν πρόςβαςθ ςτισ εν λόγω πλθροφορίεσ απευκυνόμενα ςτισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ (ΔΑΟΚ των ΡΕ
και Ρ.Κ.Ρ.Φ. & Ρ.Ε.). Οι υπθρεςίεσ παρζχουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45). Η μορφι με τθν οποία γνωςτοποιοφνται κατόπιν
αιτιματοσ οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι θ παρακάτω θ οποία ςυνιςτάται να ομαδοποιείται ανά περιοχι:
Πνομα
φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ

Χρόνοσ
εφαρμογισ

Δόςθ εφαρμογισ

Ρεριοχι όπου
χρθςιμοποιικθκε

Καλλιζργεια όπου
χρθςιμοποιικθκε

Για τον ζλεγχο των καταγραφϊν χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςυμπλθρϊνεται το αντίςτοιχο
ζντυπο: “Ζντυπο ελζγχου εγγράφων/καταγραφϊν χρήςησ φπ/κατάρτιςησ” (Βλζπε Ραράρτθμα Εντφπων
παροφςασ απόφαςθσ).
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4.1.3. Αυτοζλεγχοι παραγωγοφ.
Ωσ αυτοζλεγχοι παραγωγοφ κεωροφνται για τισ ανάγκεσ τισ παροφςα διαδικαςίασ οποιαδιποτε
εργαςτθριακι ανάλυςθ υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ζκανε ςε προϊόντα που ο ίδιοσ
παράγει, είτε για τθν κάλυψθ αναγκϊν κάποιου προτφπου ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ (Agro 2.1.-2.2.,
GlobaGap κλπ), είτε με ιδία πρωτοβουλία. Η διενζργεια αυτοελζγχων δεν είναι υποχρεωτικι, καταδεικνφει
όμωσ τθν επαγγελματικότθτα του παραγωγοφ, ειδικά μάλιςτα αν ζχει προχωριςει ςτθ λιψθ διορκωτικϊν ι
προλθπτικϊν ενεργειϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τα εργαςτθριακά αποτελζςματα.
Ο παραγωγόσ ερωτάται αν ζχει διενεργιςει αυτοελζγχουσ και ςε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ελζγχονται
οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ που τυχόν κατζχει. Επιςθμαίνεται ότι ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που
επιδειχτεί ανάλυςθ από ιδιωτικό εργαςτιριο, θ οποία καταδεικνφει παράβαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
δεν ςτοιχειοκετείται παράβαςθ αλλά υποψία και αναγκαιότθτα διενζργειασ επίςθμθσ δειγματολθψίασ.
4.1.4. Εντοπιςμόσ άλλων παραβάςεων (παράνομθ εμπορία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων) κατά τθ
διάρκεια ελζγχου εγγράφων παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Είναι πικανόν κατά τθ διάρκεια ελζγχου εγγράφων παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
να εντοπιςτεί άλλθ παράβαςθ, όπωσ για παράδειγμα προμικεια φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από
κατάςτθμα που δεν ζχει κάνει αναγγελία ζναρξθσ ι άλλθ παράβαςθ.
Τα ευριματα αυτά δεν είναι απαραίτθτο να καταγραφοφν ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου του παραγωγοφ χριςτθ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και ακόμθ καλφτερα επιςθμαίνονται ςτον παραγωγό και να μθν
καταγράφονται ςτθν ζκκεςθ που κα του παραδοκεί, ζτςι ϊςτε να μθν υφίςταται πικανότθτα ειδοποίθςθσ
του νεοφανοφσ εμπλεκόμενου από τον ελεγχόμενο παραγωγό.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ λαμβάνονται αντίγραφα (φωτογραφίεσ) των αντίςτοιχων αντικειμενικϊν ςτοιχείων
και προγραμματίηεται άμεςα νζοσ ζλεγχοσ ςτο εμπλεκόμενο ςτθ διαπιςτωκείςα παράβαςθ με ςκοπό να
ςυλλεχκοφν επιπλζον αντικειμενικά ςτοιχεία και να διερευνθκεί θ τζλεςθ και άλλων παραβάςεων. Στο
παράδειγμα τθσ ανωτζρω παραγράφου, λαμβάνεται αντίγραφο και άμεςα προγραμματίηεται
απροειδοποίθτοσ ζλεγχοσ κακϊσ υφίςτανται τεκμιρια παράβαςθσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Εντοπιςμόσ άλλων παραβάςεων δεν κεωρείται θ προφορικι αναφορά του ελεγχόμενου παραγωγοφ. Αν
όμωσ προχωριςει ςε ζγγραφθ καταγγελία κάποιασ παράνομθσ δραςτθριότθτασ μετά τον ζλεγχο, ι
επικυμεί να αποδϊςει τθν ευκφνθ κάποιων ευρθμάτων ςε ζτερο φυςικό ι νομικό πρόςωπο και να
αποτυπωκεί αυτό ενυπόγραφα ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου, τότε απαιτεί θ άμεςθ διενζργεια απροειδοποίθτου
ελζγχου ςτον καταδεικνυόμενο ωσ εμπλεκόμενο.
4.1.5. Τεκμθρίωςθ παράβαςθσ:
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ απαιτείται θ λιψθ ςυγκεκριμζνων αντικειμενικϊν ςτοιχείων που
τεκμθριϊνουν τθ διαπιςτωκείςα παράβαςθ ςτο μζτρο των αναγκϊν του ελζγχου. Η λιψθ αυτι μπορεί να
γίνει με τθν ζκδοςθ αντιγράφου του εγγράφου ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν τθ λιψθ φωτογραφίασ του
εγγράφου. Τα αντικειμενικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου.
4.1.6. Ζκκεςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου απαιτείται θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου και θ επίδοςθ αντιγράφου
αυτισ ςτον ελεγχόμενο.
4.1.7. Απαιτοφμενα μζςα ελζγχου
Το ελεγκτικό κλιμάκιο απαιτείται να ζχει μαηί του:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εντολι ελζγχου



Κενά ζντυπα ελζγχου και κενά ζντυπα ζκκεςθσ ελζγχου



Κενζσ κόλλεσ Α4 για τυχόν αναγραφι ςθμειϊςεων ι προςκικθ ςτοιχείων ςτα ανωτζρω ζντυπα



Φωτογραφικι μθχανι
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Εφόςον γνωρίηει τισ καλλιζργειεσ του παραγωγοφ, πρόςφατθ εκτφπωςθ από τθ βάςθ δεδομζνων
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων των εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων για τθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια ι καλλιζργειεσ.

4.1.8.Ολοκλιρωςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και πζραν τθσ απαιτοφμενθσ επίδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου, το ελεκτικό
κλιμάκιο ενθμερϊνει ςυνοπτικά τον ελεγχόμενο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. Σε περίπτωςθ
διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, ο ελεγχόμενοσ ενθμερϊνεται για τισ ενζργειεσ που κα ακολουκιςουν.
Σφμφωνα με το άρκρο 9, παρ. 16 του ν.4036/2012, θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί
εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται
μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ να υποβάλει ζγγραφο υπόμνθμα με τισ
απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο
παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το
φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθν αρμόδια αρχι.

4.2. Ζλεγχοσ κατάρτιςθσ ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Το ελεγκτικό κλιμάκιο ελζγχει τθν κατάρτιςθ του παραγωγοφ ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ που προβλζπεται
ςφμφωνα με το άρκρο 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), θ απουςία ειδικισ κατάρτιςθσ δεν τεκμθριϊνει
παράβαςθ νομοκεςίασ.

4.3. Επιτόπιοσ ζλεγχοσ ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ όπου διατθροφνται τα ςκευάςματα
Η αποκικθ όπου διατθροφνται τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που προμθκεφτθκε ο παραγωγόσ αποτελεί
κρίςιμο ςτοιχείο ελζγχου. Η κζςθ τθσ αποκικθσ του παραγωγοφ πρζπει να περιγράφεται όχι με ευρφ
οριςμό τθσ τοποκεςίασ αλλά με GPS (Global Positioning System) ζτςι ϊςτε να μθν εγείρονται αμφιβολίεσ.
GPS (Global Positioning System): Δορυφορικό ςφςτθμα προςδιοριςμοφ κζςθσ. Με τισ ςυντεταγμζνεσ (GPS
coordinates) του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ προςδιορίηεται χωρίσ καμία αμφιβολία θ κζςθ ελζγχου.
Μθχανιματα GPS (Garmin) ζχουν προμθκευτεί οι αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ για τισ ανάγκεσ του ΟΣΔΕ και
χρθςιμοποιοφνται για τισ επιςκοπιςεισ ςτουσ φυτοχγειονομικοφσ ελζγχουσ. Η μζτρθςθ μπορεί να γίνεται
είτε παρουςία του ελεγχόμενου (όπωσ ςτθν περίπτωςθ ελζγχου αποκικθσ), είτε απουςία του (όπωσ μπορεί
να ςυμβεί κατά τθ δειγματολθψία φυτικϊν ιςτϊν ι εδάφουσ ςε ζνα χωράφι).
Συςτινεται ο παραγωγόσ να μθν αποκθκεφει καν φυτοπροςτατευτικά προϊόντα αλλά να προμθκεφεται
πάντα μόνον τθν ποςότθτα που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει ςτθν επόμενθ εφαρμογι. Με τον τρόπο αυτό:


Εξοικονομεί χριματα από τθ μθ προμικεια προϊόντων που μπορεί και να μθν χρειαςτεί να
χρθςιμοποιιςει



Αποφεφγεται θ πικανότθτα παρόδου τθσ θμερομθνίασ λιξεωσ των ςκευαςμάτων



Αποφεφγεται θ πικανότθτα χριςθσ τουσ ςε μθ επιτρεπόμενθ καλλιζργεια με το λανκαςμζνο
ςκεπτικό ότι αφοφ ιταν αποτελεςματικά ςτθν εγκεκριμζνθ καλλιζργεια γιατί να μθν είναι και ςε
άλλθ καλλιζργεια.



Αποφεφγεται θ πικανότθτα άκαιρθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ.



Μειϊνονται οι κίνδυνοι ατυχιματοσ ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ (πυρκαγιά, φκορά ςυςκευαςίασ
κλπ).



Μειϊνονται οι κίνδυνοι δθλθτθρίαςθσ ι ακόμθ ειςπνοισ οςμϊν από τα ςκευάςματα.

Ο ζλεγχοσ τθσ αποκικθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων του παραγωγοφ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία
που αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο ζντυπο ελζγχου: “Ζντυπο ελζγχου αποθήκησ φπ” (Βλζπε Ραράρτθμα
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Εντφπων παροφςασ απόφαςθσ). Κατά τον ζλεγχο αυτό ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται ςτθν παρατθρθτικότθτα
του ελεγκτι. Ωσ διαπίςτωςθ παράβαςθσ ςε αποκθκευτικό χϊρο είναι:
 Η κατοχι μθ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
 Η κατοχι λθγμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που δε φζρουν κάποια ςιμανςθ
ακαταλλθλότθτάσ τουσ.
 Η διατιρθςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ, δθλαδι αντίκετα με
τα οριηόμενα επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ
4.3.1. Ζλεγχοσ ςυνκθκϊν διατιρθςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Δεν υφίςτανται προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροφν ςυνολικά οι αποκικεσ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων των παραγωγϊν – χρθςτϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων (προβλζπεται θ ζκδοςι τουσ
ςτο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ). Ο κάτοχοσ κάκε φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ είναι όμωσ υποχρεωμζνοσ
όταν το διατθρεί ςε αποκθκευτικό χϊρο να τθρεί με προςοχι τα οριηόμενα επί τθσ ςυςκευαςίασ του.
Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τισ κατωτζρω φράςεισ που αναγράφονται κατά περίπτωςθ ςτθν ετικζτα
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων:
“Φυλάξτε το κλειδωμζνο και μακριά από παιδιά”
“Διατθρείςτε τθ ςυςκευαςία ερμθτικά κλειςμζνθ ςε καλά αεριηόμενο μζροσ”
“Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ηωοτροφζσ”
“∆ιατθρείται µόνο µζςα ςτο αρχικό δοχείο ςε δροςερό και καλά αεριηόµενο µζροσ µακριά από . . .”
Στα ηιηανιοκτόνα υπάρχει θ φράςθ: “Φυλάξτε το χωριςτά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάςματα και
ςπόρουσ”.

Ρροςοχι, τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα διατθροφνται ςτθν αρχικι τουσ ςυςκευαςία. Τυχόν
μεταςυςκευαςία τουσ από τον παραγωγό ςυνιςτά παραςκευι και κατοχι μθ εγκεκριμζνου
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «ςε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά
φάρμακα χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο
από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ»

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012

Σελίδα 20

Σ.Ε.Α.

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

21
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμθςκα με ημ άνζνμ 18, παν. 1 ημο κ.4036/2012, ζεζπίδμκηαη εζκηθά ζπέδηα δνάζεξ γηα ημκ
θαζμνηζμό ηςκ πμζμηηθώκ θαη άιιςκ ζηόπςκ, μέηνςκ θαη πνμκμδηαγναμμάηςκ ημοξ γηα ηε μείςζε ηςκ
θηκδύκςκ θαη ηςκ επηπηώζεςκ από ηε πνήζε ηςκ γεςνγηθώκ θανμάθςκ ζηεκ ογεία ημο ακζνώπμο θαη
ζημ πενηβάιιμκ θαη γηα κα εκζαννύκμοκ ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ εηζαγςγή μιμθιενςμέκεξ θοημπνμζηαζίαξ
θαζώξ θαη εκαιιαθηηθώκ πνμζεγγίζεςκ ή ηεπκηθώκ πνμθεημέκμο κα μεηςζεί ε ελάνηεζε από ηε πνήζε
γεςνγηθώκ θανμάθςκ. Σύμθςκα με ημ άνζνμ 32, παν. 1 ημο κ.4036/2012: «Με θμηκή απόθαζε ηςκ
Υπμονγώκ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Τνμθίμςκ, Πενηβάιιμκημξ, Εκένγεηαξ θαη Κιημαηηθήξ Αιιαγήξ θαη
Υγείαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ ζεζπίδεηαη Εζκηθό Σπέδημ Δνάζεξ με ζηόπμ ηεκ εθανμμγή ηεξ
Οδεγίαξ 2009/128/ΕΚ θαη ηεκ πνμζηαζία ημο ακζνώπμο θαη ημο πενηβάιιμκημξ». Σύμθςκα με ημ άνζνμ
27, παν. 1 ημο κ.4036/2012: «ε ΣΕΑ δηαζθαιίδεη ηε ζέζπηζε ηςκ ακαγθαίςκ μέηνςκ ώζηε μη αθόιμοζεξ
ενγαζίεξ (μεηαλύ ηςκ μπμίςκ είκαη θαη ε απμζήθεοζε) από επαγγειμαηίεξ πνήζηεξ, θαη εκδεπμμέκςξ
από δηακμμείξ, κα μεκ ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ ογεία ημο ακζνώπμο ή ημο πενηβάιιμκημξ». Σύμθςκα με ημ
άνζνμ 27, παν. 3 ημο κ.4036/2012: «Η ΣΕΑ μενημκά γηα ηεκ ιήρε μέηνςκ ώζηε μη πώνμη απμζήθεοζεξ
γεςνγηθώκ θανμάθςκ γηα επαγγειμαηηθή πνήζε κα θαηαζθεοάδμκηαη έηζη ώζηε κα πνμιαμβάκεηαη ε
αθμύζηα απειεοζένςζε. Δίδεηαη ηδηαίηενε πνμζμπή ζημ πώνμ απμζήθεοζεξ, ζημ μέγεζμξ θαη ζηα
θαηαζθεοαζηηθά οιηθά». Σύμθςκα με ημ άνζνμ 42, παν. 2 ημο κ.4036/2012: «Σημ Εζκηθό Σπέδημ
Δνάζεξ ημο άνζνμο 32 εκζςμαηώκμκηαη δηαδηθαζίεξ εοαηζζεημπμίεζεξ θαη ηήνεζεξ ηςκ οπμπνεώζεςκ
ηςκ πνεζηώκ θαζώξ επίζεξ θαη ηςκ δεζμεύζεςκ ηςκ δηακμμέςκ εηδηθά ζε δεηήμαηα αζθαιμύξ
απμζήθεοζεξ θαη απόζονζεξ.

Τμ Εζκηθό Σπέδημ Δνάζεξ (ΕΣΔ) δεκ έπεη αθόμε εθδμζεί. Η με ζομμόνθςζε με ηα μνηδόμεκα ζημ ΕΣΔ
επηθένεη ηηξ θονώζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 45, παν. 2 ημο κ.4036/2012.

4.3.2. Ζλεγχοσ μθ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δίδει το ελεγκτικό κλιμάκιο για μθ εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα. Ωσ μθ εγκεκριμζνα είναι όςα δεν διακζτουν άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ςτθ χϊρα μασ ι δεν
διακζτουν άδεια παράλλθλου εμπορίου.
Ρϊσ αναγνωρίηονται τα μθ εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα:
1. Δεν φζρουν ετικζτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα αλλά ςε άλλθ
γλϊςςα. Στθν περίπτωςθ αυτι είναι ςυνικωσ εφκολο από
τθν ετικζτα του προϊόντοσ να αναγνωριςτεί θ περιεχόμενθ
δραςτικι ουςία και θ χϊρα προζλευςθσ. Τονίηεται ότι
ακόμθ και αν ίδιασ εμπορικισ ονομαςίασ, δραςτικισ
ουςίασ περιεκτικότθτασ και μορφισ ςκεφαςμα ζχει άδεια
διάκεςθσ ςτθν αγορά, τα ευρεκζντα ςκευάςματα με
ξενόγλωςςθ ετικζτα είναι μθ εγκεκριμζνα και θ κατοχι
τουσ ςτοιχειοκετεί παράβαςθ που επιφζρει διοικθτικζσ
και ποινικζσ κυρϊςεισ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν απαιτείται δειγματολθψία και
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του ςκευάςματοσ.
Επιπλζον ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ προζλευςθ του
ςκευάςματοσ είναι εκτόσ Ε.Ε., ο ελεγκτισ που διαπιςτϊνει
τθν παράβαςθ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τισ
τελωνειακζσ αρχζσ για να ελεγχκεί αν ζχουν καταβλθκεί
οι ςχετικοί δαςμοί (Δίωξθ Λακρεμπορίου).
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2. Δεν φζρουν καμία ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία για το
περιεχόμενό τουσ ι φζρουν αυτοκόλλθτα ι χειρόγραφα
που ουδόλωσ μπορεί να κεωρθκοφν θ επίςθμθ ετικζτα.
Στθν περίπτωςθ αυτι, ακόμθ κι αν ο παραγωγόσ δθλϊςει
ότι γνωρίηει το περιεχόμενό του και το αναφζρει,
απαιτείται δειγματολθψία και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του
ςκευάςματοσ για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου του.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ καλόν είναι να καταγράφεται αν θ
κατάςταςθ τθσ ςυςκευαςίασ των ςκευαςμάτων ιταν
άριςτθ ι αν υπιρχαν υπολείμματα ετικζτασ ςτθ
ςυςκευαςία, που προςιδιάηουν ςε ςκοπιμότθτα ι ςε
απϊλεια υπάρχουςασ ετικζτασ από υγραςία ι ατφχθμα.
3. Φζρουν πλαςτογραφθμζνθ ετικζτα. Για τθν αναγνϊριςι
τουσ τα εν λόγω παράνομα προϊόντα απαιτοφν τθ μζγιςτθ
παρατθρθτικότθτα του ελεγκτι, κακϊσ μπορεί να λείπουν
κρίςιμα ςτοιχεία τθσ ετικζτασ όπωσ αρικμόσ παρτίδασ,
αρικμόσ ζγκριςθσ, ι παρότι φζρει το χρωματιςμό και τθ
ςχεδίαςθ του εγκεκριμζνου, ουδόλωσ αναφζρει τθν
εταιρεία κάτοχο τθσ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ δεν απαιτείται δειγματολθψία και
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του ςκευάςματοσ, εκτόσ αν
υφίςταται αμφιβολία για το περιεχόμενο του
ςκευάςματοσ, π.χ. επικίνδυνα ζκδοχα.
4. Σκευάςματα που ιταν εγκεκριμζνα αλλά ανακλικθκε θ
ζγκριςι τουσ και παριλκε το διάςτθμα για τθ χριςθ τυχόν
αποκεμάτων τουσ αλλά παρόλα αυτά κατζχονται και
χρθςιμοποιοφνται από παραγωγοφσ.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ απαιτείται αναλυτικι καταγραφι και φωτογράφιςθ των
ςκευαςμάτων ςτθ κζςθ που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και δζςμευςι τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
παραγωγοφ από το ελεγκτικό κλιμάκιο.
Σφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): όποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει προσ εμπορία,
εμπορεφεται, κατζχει, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, ανταλλάςςει, μεταφζρει,
χρηςιμοποιεί ι διαφθμίηει μζςα ςτθ χϊρα φυτοπροςτατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν ζχει χορθγθκεί
άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι θ άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά τοφ ζχει ανακλθκεί ι δεν ζχει χορθγθκεί
άδεια παράλλθλου εμπορίου ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια πειραματιςμοφ, τιμωρείται με πρόςτιμο από
χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. Τα εν λόγω φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται
και επανεξάγονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ προκειμζνου για χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
επιςτρζφονται ςτο κράτοσ − μζλοσ αποςτολισ, προκειμζνου για χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι καταςτρζφονται. Οι
δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον κάτοχο των καταςχεκζντων προϊόντων. Για τθν ίδια παράβαςθ
ςφμφωνα με το άρκρο 10, παρ. 3 του ν.4036/2012 προβλζπονται επιπλζον ποινικζσ κυρϊςεισ και
ςυγκεκριμζνα φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ.
Ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δίδει το ελεγκτικό κλιμάκιο ςτθ διερεφνθςθ τθσ προμικειασ των εν λόγω
ςκευαςμάτων. Είναι προφανζσ ότι ο ςτόχοσ του ελζγχου είναι να εντοπίςει ποιοσ ειςιγαγε τα
παράνομα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και όχι να περιοριςτεί ςτον ζναν από τουσ παραγωγοφσ που
τα προμθκεφτθκε και ςτον οποίο εντοπίςτθκαν. Μθ φπαρξθ τιμολογίων ςτοιχειοκετεί φορολογικι
παράβαςθ και άρνθςθ επίδειξθσ και χοριγθςθσ των τιμολογίων ςυνιςτά παρακϊλυςθ ελζγχου.
Τα μθ εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται και επανεξάγονται ςτθ χϊρα
προζλευςθσ προκειμζνου για χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι επιςτρζφονται ςτο κράτοσ
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μζλοσ αποςτολισ, προκειμζνου για χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι καταςτρζφονται, ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3
του ν.4036/2012. Οι δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον κάτοχο των καταςχεκζντων προϊόντων.
Αν ο κάτοχοσ των δεςμευκζντων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αρνείται να τα καταςτρζψει, να τα
επανεξάγει ι να τα προωκιςει ςτθ χϊρα αποςτολισ, αυτό πραγματοποιείται από τθν Αρμόδια Αρχι ςε
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ.
4.3.3. Διαχείριςθ λθγμζνων, μθ εγκεκριμζνων και με φκορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Είναι ςφνθκεσ να τίκενται ςτθν κεντρικι υπθρεςία ερωτιματα ςχετικά με τθ διαχείριςθ των λθγμζνων,
μθ εγκεκριμζνων και με φκορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Τα λθγμζνα γεωργικά φάρμακα κεωροφνται επικίνδυνα απόβλθτα (κωδικόσ 02 01 08 του
Ραραρτιματοσ Ι τθσ Κ.Υ.Α. με αρικ. ΗΡ 135881725/2006). Για τθ διαχείριςι τουσ εφαρμόηεται θ
παρακάτω νομοκεςία:
(α) Η Κ.Υ.Α. με αρικ. ΗΡ 135881725/2006 (ΦΕΚ 383 Β) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ
επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ ...})
(β) Η Κ.Υ.Α. με αρικ. ΗΡ 2494411159/2006 (ΦΕΚ 791 Β) «Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για
τθν διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Β) τθσ υπ' αρικμ.
135881725 ΚΥΑ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κ.λπ.»
(Β'383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ.1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του
Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991».»
(γ) Η Κ.Υ.Α. με αρικ. 8668/2007 «Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων,
ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ υπ' αρ. 135881725 ΚΥΑ...» (ΦΕΚ 287 Β)
Η πρϊτθ ςκζψθ κα πρζπει να είναι πάντα θ πρόλθψθ, δθλαδι οι δραςτθριότθτεσ και ο τρόποσ
λειτουργίασ του παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων να ςυμβάλλουν ςτθν
ελαχιςτοποίθςθ των ακατάλλθλων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Ο καλφτεροσ τρόποσ για να
επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ είναι ο παραγωγόσ να προμθκεφεται αποκλειςτικά και μόνον τθν
ποςότθτα που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει ςτον επόμενο ψεκαςμό φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Ζτςι, ο παραγωγόσ εξοικονομεί χριματα που άλλωσ κα δαπανϊνται για ςκευάςματα που δεν
χρθςιμοποιικθκαν, μειϊνεται μειϊνονται τα ζξοδα που καταβάλει ο παραγωγόσ .
Η διαχείριςθ των ακατάλλθλων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων γίνεται ωσ επικίνδυνα απόβλθτα από
εταιρείεσ που ζχουν αδειοδοτθκεί για το ςκοπό αυτό από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ
Αλλαγισ με άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ επικινδφνων αποβλιτων, που τουσ επιτρζπει να
δραςτθριοποιοφνται πανελλαδικϊσ .Το κόςτοσ για τθ διαχείριςθ των ςκευαςμάτων αυτϊν βαρφνει το
κάτοχό τουσ.
Η Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ ωσ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι προτίκεται να διερευνιςει
κάκε δυνατότθτα για τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των επικινδφνων αποβλιτων.
4.3.4.

Διαχείριςθ κενϊν ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Η κακιζρωςθ οριηόντιων οδθγιϊν για τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων αποτελεί μζροσ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ.
Ραρόλα αυτά ςτισ ετικζτεσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υφίςτανται θ ζνδειξθ:
Οδηγίεσ για την αςφαλή απόςυρςη του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ και τησ ςυςκευαςίασ:
Τα κενά μζςα ςυςκευαςίασ (φιάλεσ/δοχεία) ξεπλζνονται υπό πίεςθ με ειδικό μθχανιςμό ι γίνεται
τριπλό ξζπλυμα (τα νερά του ξεπλφματοσ τα ρίχνουμε ςτο ψεκαςτικό υγρό) και αφοφ τρυπθκοφν
προθγουμζνωσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ περαιτζρω χριςθσ, εναποτίκενται ςε ςθμεία ςυλλογισ, για
ανακφκλωςθ ι ανάκτθςθ ενζργειασ
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Οι παραγωγοί – χριςτεσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων οφείλουν να τθροφν τα οριηόμενα επί
τθσ ςυςκευαςίασ και ωσ εκ τοφτου να ακολουκοφν τθν ανωτζρω πρακτικι. Μθ τιρθςθ των ανωτζρω
οδθγιϊν, όπωσ για παράδειγμα:
 Απόρριψθ χωρίσ ξζπλυμα των κενϊν ςυςκευαςίασ
 Κάψιμο των κενϊν ςυςκευαςίασ
επιφζρει τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 3 του
ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «ςε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα
ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ
(30.000) ευρϊ» και μάλιςτα με το επιβαρυντικό ςτοιχείο τθσ επικινδυνότθτασ προσ το περιβάλλον.
Ορκι πρακτικι είναι το τριπλό ξζπλυμα να γίνεται ΑΜΕΣΩΣ μετά τθ χριςθ τθσ ςυςκευαςίασ του
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
4.3.5. Εντοπιςμόσ άλλων παραβάςεων (μθ κανονικι ςυςκευαςία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων)
κατά τθ διάρκεια ελζγχου ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ.
Είναι πικανόν κατά τθ διάρκεια ελζγχου ςτθν αποκικθ ενόσ παραγωγοφ να εντοπιςτοφν άλλεσ
παραβάςεισ που δεν αφοροφν τθ δραςτθριότθτα του ελεγχόμενου παραγωγοφ, όπωσ μθ κανονικι
ςυςκευαςία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Τα ευριματα αυτά δεν είναι απαραίτθτο να καταγραφοφν ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου του παραγωγοφ
χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων εκτόσ αν ςυνδζονται με αιτιατι ςχζςθ με διαπιςτωκείςεσ ι
υπό διερεφνθςθ παραβάςεισ του ελεγχόμενου παραγωγοφ. Για παράδειγμα αν ςτθν ετικζτα ενόσ
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ αναγράφεται εςφαλμζνα μία καλλιζργεια για τθν οποία το ζχει
προμθκευτεί ο παραγωγόσ αυτό αναγράφεται ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ λαμβάνονται φωτογραφίεσ των ςκευαςμάτων ςτισ οποίεσ αποτυπϊνεται θ
διαπιςτωκείςα παράβαςθ και ακολοφκωσ ελζγχονται μετά από ειδικι εντολι ελζγχου ςε καταςτιματα
εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Ειδικι προςοχι πρζπει να δίδεται ςτισ περιπτϊςεισ που θ ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
μπορεί να ζχει υποςτεί εςκεμμζνθ φκορά από τον ίδιο τον ελεγχόμενο, όπωσ για παράδειγμα
προφανι ςβιςιμο τθσ θμερομθνίασ λιξθσ του ςκευάςματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ελζγχεται ο
παραγωγόσ για κατοχι μθ εγκεκριμζνου ςκευάςματοσ αφοφ με τισ ενζργειζσ του ζχει αλλοιϊςει τα
χαρακτθριςτικά του ςκευάςματοσ.
Εντοπιςμόσ άλλων παραβάςεων δεν κεωρείται θ προφορικι αναφορά του ελεγχόμενου παραγωγοφ.
Αν όμωσ προχωριςει ςε ζγγραφθ καταγγελία κάποιασ παράνομθσ δραςτθριότθτασ μετά τον ζλεγχο, ι
επικυμεί να αποδϊςει τθν ευκφνθ κάποιων ευρθμάτων ςε ζτερο φυςικό ι νομικό πρόςωπο και να
αποτυπωκεί αυτό ενυπόγραφα ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου, τότε απαιτεί θ άμεςθ διενζργεια
απροειδοποίθτου ελζγχου ςτον νεοφανι εμπλεκόμενο.
4.3.6. Οξεία δθλθτθρίαςθ. Διατιρθςθ αντίδοτων για χριςθ ςε περίπτωςθ οξείασ δθλθτθρίαςθσ.
Η οξεία δθλθτθρίαςθ από φυτοπροςτατευτικά προϊόντα μπορεί να αποβεί κανατθφόρα για τον
πακόντα, ςυνεπϊσ πρζπει ςτθν αποκικθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων :
 Η πόρτα να είναι πάντα κλειδωμζνθ και να μθν υφίςταται πρόςβαςθ ςε μικρά παιδιά ι ςε άτομα
που δεν ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι χριςθ τουσ.
 Να υφίςταται θ ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΑ» για να αποφεφγεται θ παραμικρι ςφγχυςθ
με άλλα ςκευάςματα.
 Να υφίςταται με ευμεγζκθ γράμματα θ ζνδειξθ «ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΟΥ ΔΗΛΗΤΗΙΑΣΕΩΝ: 21077.93.77»
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Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ, θ κριςιμότερθ ενζργεια είναι θ άμεςθ αναηιτθςθ ιατρικισ βοικειασ
ζχοντασ μπροςτά μασ τθν ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που προκάλεςε τθ δθλθτθρίαςθ.
Εφόςον είναι δυνατόν, άμεςα πρζπει να μεταφζρεται ο πακόντασ ςτο νοςοκομείο μαηί με τθν ετικζτα
του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που προκάλεςε τθ δθλθτθρίαςθ.
Η χριςθ αντίδοτων από μθ εξειδικευμζνο προςωπικό χωρίσ ιατρικι ςυμβουλι ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ.
Χαρακτθριςτικά τονίηεται ότι αν κεωριςουμε λανκαςμζνα ότι υφίςταται δθλθτθρίαςθ από
οργανοφωςφορικό φυτοπροςτατευτικό προϊόν (chlorpyrifos) και χορθγιςουμε ατροπίνθ, τότε κα
προκαλζςουμε επιπλζον δθλθτθρίαςθ από ατροπίνθ (ατροπινιςμόσ) ςτον πακόντα με πικανά μοιραία
αποτελζςματα ςτθν υγεία του. Μόνον ο γιατρόσ ςτο νοςοκομείο ι ςε τθλεφωνικι επικοινωνία με το
νοςοκομείο ι το κζντρο δθλθτθριάςεων μπορεί να ςυςτιςει τθν βζλτιςτθ κεραπευτικι αγωγι.
Συνιςτάται να υπάρχει άμεςα διακζςιμο και ευδιάκριτο το τθλζφωνο του Κζντρου Δθλθτθριάςεων
210-77.93.777 (πχ. ανθρτθμζνα ταμπζλα ςτο χϊρο αποκικευςθσ) ι του πλθςιζςτερου νοςοκομείου
και διακζςιμθ πθγι νεροφ για χριςθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ
4.3.7. Ραροχι τεχνικϊν ςυμβουλϊν
Ο γενικόσ κανόνασ είναι ότι ο ελεγκτισ δεν πρζπει να παρζχει ςυμβουλζσ κατά τθ διάρκεια του
ελζγχου αλλά μόνον μετά τθν ολοκλιρωςι του. Σκοπόσ είναι να μθν υφίςταται ςφγχυςθ ςτον
ελεγχόμενο για τθν ελεγκτικι διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ των διαπιςτϊςεων αυτισ αλλά και για τθν
οικονομία του χρόνου.
4.3.8. Τεκμθρίωςθ παράβαςθσ:
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ απαιτείται θ λιψθ ςυγκεκριμζνων αντικειμενικϊν ςτοιχείων
που τεκμθριϊνουν τθ διαπιςτωκείςα παράβαςθ ςτο μζτρο των αναγκϊν του ελζγχου.
Τα αντικειμενικά ςτοιχεία μπορεί να είναι λιψθ φωτογραφιϊν, δειγμάτων μθ εγκεκριμζνων ι
λθγμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κλπ. Τα αντικειμενικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται
αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου.
4.3.9. Ζκκεςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου απαιτείται θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου και θ επίδοςθ αντιγράφου
αυτισ ςτον ελεγχόμενο.
4.3.10. Απαιτοφμενα μζςα ελζγχου
Το ελεγκτικό κλιμάκιο απαιτείται να ζχει μαηί του:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εντολι ελζγχου.



Κενά ζντυπα ελζγχου και κενά ζντυπα ζκκεςθσ ελζγχου.



Κενζσ κόλλεσ Α4 για τυχόν αναγραφι ςθμειϊςεων ι προςκικθ ςτοιχείων ςτα ανωτζρω ζντυπα.



Φωτογραφικι μθχανι και ςυςκευι GPS.



Εφόςον γνωρίηει τισ δραςτικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν περιοχι, πρόςφατθ εκτφπωςθ
από τθ βάςθ δεδομζνων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων των εγκεκριμζνων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για τθ ςυγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ.

4.3.10. Ολοκλιρωςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και πζραν τθσ απαιτοφμενθσ επίδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου, το
ελεγκτικό κλιμάκιο ενθμερϊνει ςυνοπτικά τον ελεγχόμενο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. Σε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, ο ελεγχόμενοσ ενθμερϊνεται για τισ ενζργειεσ που κα
ακολουκιςουν.
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4.4. Ζλεγχοσ προετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ
Ιδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ προετοιμαςίασ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και τθσ εφαρμογισ
του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ. Είναι το τελικό ςτάδιο τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και απαιτείται να ελεγχκοφν επιγραμματικά τα παρακάτω:
 Αν το φυτοπροςτατευτικό προϊόν είναι εγκεκριμζνο και κατάλλθλο για το ςκοπό που εφαρμόηεται;
 Αν τθροφνται τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία του, ωσ προσ τθ δοςολογία, το χρόνο ψεκαςμοφ, ο
όγκοσ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ, το μεςοδιάςτθμα ψεκαςμϊν, τθν τελευταία εφαρμογι πριν τθ
ςυγκομιδι, τθν απόςταςθ από επιφανειακά και υπόγεια φδατα, τον τρόπο προετοιμαςίασ του
ψεκαςτικοφ διαλφματοσ κ.α.;
 Αν χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα μζςα προςταςίασ (μάςκα, γάντια, μπότεσ κ.α.);
 Αν τα κενά ςυςκευαςίασ ςυλλζγονται και διαχειρίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα επί τθσ
ςυςκευαςίασ τουσ;
 Αν λαμβάνονται μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ περίςςειασ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ;
 Αν ανταποκρίνονται ςτισ καταγραφζσ θ δοςολογία εφαρμογισ (περιλαμβανομζνων κατά περίπτωςθ
α) τθσ ςυγκζντρωςθσ του ςκευάςματοσ και β) του όγκου του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ανά ςτρζμμα)
 Η διαςπορά του ψεκαςτικοφ υγροφ (drift).
 Τα μζςα δοςομζτρθςθσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «ςε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα
χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια
(300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ»
Είναι απολφτωσ απαραίτθτα θ καταγραφι τθσ κζςθσ ελζγχου με ςυςκευι GPS (Global Positioning System),
κακϊσ μόνον με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ελεγχκεί αν πλθςίον τθσ περιοχισ ψεκαςμοφ υφίςτανται
επιφανειακά ι υπόγεια φδατα ι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ που απαιτοφν επιπλζον διερεφνθςθ από το
γραφείο του ελεγκτι.
GPS (Global Positioning System): Δορυφορικό ςφςτθμα προςδιοριςμοφ κζςθσ. Με τισ ςυντεταγμζνεσ (GPS
coordinates) του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ προςδιορίηεται χωρίσ καμία αμφιβολία θ κζςθ ελζγχου.
Μθχανιματα GPS (Garmin) ζχουν προμθκευτεί οι αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ για τισ ανάγκεσ του ΟΣΔΕ και
χρθςιμοποιοφνται για τισ επιςκοπιςεισ ςτουσ φυτοχγειονομικοφσ ελζγχουσ. Η μζτρθςθ μπορεί να γίνεται
είτε παρουςία του ελεγχόμενου (όπωσ ςτθν περίπτωςθ ελζγχου αποκικθσ), είτε απουςία του (όπωσ μπορεί
να ςυμβεί κατά τθ δειγματολθψία φυτικϊν ιςτϊν ι εδάφουσ ςε ζνα χωράφι).
Ο ζλεγχοσ τθσ προετοιμαςίασ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και τθσ εφαρμογισ του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο ζντυπο ελζγχου: “Ζντυπο ελζγχου
ετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ & εφαρμογήσ φπ” (Βλζπε Ραράρτθμα Εντφπων παροφςασ απόφαςθσ).
Ζχει πολλάκισ ακουςτεί θ άποψθ ότι κακϊσ οι ενζργειεσ του παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων γίνονται υπό τον ζλεγχο του ελεγκτικοφ κλιμακίου δεν υπάρχει πικανότθτα ο παραγωγό να
προβεί ςε παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ. Ο αντίλογοσ ςτθν άποψθ αυτι είναι ότι αν ο παραγωγόσ εφαρμόηει
τθν ιςχφουςα νομοκεςία πάντα δεν κα ζχει κανζνα πρόβλθμα να το επαναλάβει κατά τον ζλεγχο. Αν όμωσ
ςυμβαίνει το αντίκετο, είναι εξαιρετικά δφςκολο να ςτιςει μια «παράςταςθ» τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ και
ορκισ προετοιμαςίασ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και εφαρμογισ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του «ελζγχου με επίδειξθ» πρζπει να διαςφαλίηεται ότι θ επίδειξθ δεν κα
υποβακμιςτεί ςε απλι ςυνζντευξθ. Οι ςυνζπειεσ από τθν μθ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ κατά τθν
προετοιμαςία του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και τθν εφαρμογι του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ μπορεί
να είναι ιδιαίτερα αρνθτικζσ για τθν υγεία του χριςτθ, για το περιβάλλον, για τθν αποτελεςματικότθτα του
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ςκευάςματοσ και κυρίωσ για τθν αςφάλεια των καταναλωτϊν όπου κα εφαρμοςτοφν τα
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμθςκα με ημ άνζνμ 18, παν. 1 ημο κ.4036/2012, ζεζπίδμκηαη εζκηθά ζπέδηα δνάζεξ γηα ημκ
θαζμνηζμό ηςκ πμζμηηθώκ θαη άιιςκ ζηόπςκ, μέηνςκ θαη πνμκμδηαγναμμάηςκ ημοξ γηα ηε μείςζε ηςκ
θηκδύκςκ θαη ηςκ επηπηώζεςκ από ηε πνήζε ηςκ γεςνγηθώκ θανμάθςκ ζηεκ ογεία ημο ακζνώπμο θαη
ζημ πενηβάιιμκ θαη γηα κα εκζαννύκμοκ ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ εηζαγςγή μιμθιενςμέκεξ θοημπνμζηαζίαξ
θαζώξ θαη εκαιιαθηηθώκ πνμζεγγίζεςκ ή ηεπκηθώκ πνμθεημέκμο κα μεηςζεί ε ελάνηεζε από ηε πνήζε
γεςνγηθώκ θανμάθςκ. Σύμθςκα με ημ άνζνμ 32, παν. 1 ημο κ.4036/2012: «Με θμηκή απόθαζε ηςκ
Υπμονγώκ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Τνμθίμςκ, Πενηβάιιμκημξ, Εκένγεηαξ θαη Κιημαηηθήξ Αιιαγήξ θαη
Υγείαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ ζεζπίδεηαη Εζκηθό Σπέδημ Δνάζεξ με ζηόπμ ηεκ εθανμμγή ηεξ
Οδεγίαξ 2009/128/ΕΚ θαη ηεκ πνμζηαζία ημο ακζνώπμο θαη ημο πενηβάιιμκημξ». Σύμθςκα με ημ άνζνμ
27, παν. 1 ημο κ.4036/2012: «ε ΣΕΑ δηαζθαιίδεη ηε ζέζπηζε ηςκ ακαγθαίςκ μέηνςκ ώζηε μη αθόιμοζεξ
ενγαζίεξ (μεηαλύ ηςκ μπμίςκ είκαη θαη ε απμζήθεοζε) από επαγγειμαηίεξ πνήζηεξ, θαη εκδεπμμέκςξ
από δηακμμείξ, κα μεκ ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ ογεία ημο ακζνώπμο ή ημο πενηβάιιμκημξ». Σύμθςκα με ημ
άνζνμ 42, παν. 2 ημο κ.4036/2012: «Σημ Εζκηθό Σπέδημ Δνάζεξ ημο άνζνμο 32 εκζςμαηώκμκηαη
δηαδηθαζίεξ εοαηζζεημπμίεζεξ θαη ηήνεζεξ ηςκ οπμπνεώζεςκ ηςκ πνεζηώκ θαζώξ επίζεξ θαη ηςκ
δεζμεύζεςκ ηςκ δηακμμέςκ εηδηθά ζε δεηήμαηα αζθαιμύξ απμζήθεοζεξ θαη απόζονζεξ.

Τμ Εζκηθό Σπέδημ Δνάζεξ (ΕΣΔ) δεκ έπεη αθόμε εθδμζεί. Η με ζομμόνθςζε με ηα μνηδόμεκα ζημ ΕΣΔ
επηθένεη ηηξ θονώζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 45, παν. 2 ημο κ.4036/2012.

4.4.1. Τεκμθρίωςθ παράβαςθσ
Στο ςυγκεκριμζνο ζλεγχο για τθν τεκμθρίωςθ παράβαςθσ είναι και τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων
αντικειμενικϊν ςτοιχείων είναι πικανόν να απαιτείται θ λιψθ φωτογραφιϊν ι δείγματοσ ψεκαςτικοφ
διαλφματοσ αλλά είναι εξίςου πικανόν να αρκεί θ καταγραφι των ενεργειϊν του ελεγχόμενου
παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Τα αντικειμενικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται
αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου.
4.4.2. Ζκκεςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου απαιτείται θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου και θ επίδοςθ αντιγράφου
αυτισ ςτον ελεγχόμενο.
4.4.4. Απαιτοφμενα μζςα ελζγχου
Το ελεγκτικό κλιμάκιο απαιτείται να ζχει μαηί του:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εντολι ελζγχου



Κενά ζντυπα ελζγχου και κενό ζντυπο ζκκεςθσ ελζγχου



Φωτογραφικι μθχανι και ςυςκευι GPS



Κενζσ κόλλεσ Α4 για τυχόν αναγραφι ςθμειϊςεων ι προςκικθ ςτοιχείων ςτα ανωτζρω ζντυπα



Κενά δοχεία που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθ λιψθ δείγματοσ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ.

4.4.4. Ολοκλιρωςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και πζραν τθσ απαιτοφμενθσ επίδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου, το
ελεγκτικό κλιμάκιο ενθμερϊνει ςυνοπτικά τον ελεγχόμενο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. Εάν δεν
παρευρίςκεται ςτθ δειγματολθψία ο ελεγχόμενοσ λαμβάνεται μζριμνα να ενθμερωκεί εγγράφωσ μόλισ
εντοπιςτεί. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, ο ελεγχόμενοσ ενθμερϊνεται για τισ ενζργειεσ που
κα ακολουκιςουν.
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4.5. Ζλεγχοσ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςω δειγματολθψίασ και ελζγχου
υπολειμμάτων του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςε φφλλα και τμιματα φυτϊν
Ζνα ςθμαντικό εργαλείο ελζγχου τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων είναι θ δειγματολθψία
φφλλων και τμθμάτων των φυτϊν και θ αποςτολισ τουσ ςε επίςθμο εργαςτιριο ελζγχου υπολειμμάτων.
Από τα ανιχνευκζντα υπολείμματα εξάγει κανείσ ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ χριςθ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Το ελεγκτικό κλιμάκιο επιςκζπτεται τθν καλλιζργεια ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ανάπτυξισ τθσ και λαμβάνει
δείγματα φφλλων ι βλαςτϊν ι ανκζων ι μικτοφ δείγματοσ από διάφορα φυτά και κυρίωσ από το κζντρο
του χωραφιοφ ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ πικανότθτα ανίχνευςθσ υπολειμμάτων που προζρχονται
από ψεκαςμό γειτονικϊν καλλιεργειϊν. Τα φφλλα δεν πρζπει να είναι ιδιαίτερα νεαρά, ζτςι ϊςτε να
υφίςταται πικανότθτα να φζρουν επί τθσ επιφανείασ τουσ υπολείμματα παλαιότερων ψεκαςμϊν
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Το είδοσ και θ ποςότθτα του δείγματοσ ανά περίπτωςθ εξετάηεται ςε ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο
Εργαςτιριο Ελζγχου Υπολειμμάτων Φυτοπροςτατευτικϊν Ρροϊόντων.
Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ταυτοποίθςθ του χωραφιοφ με τον χριςτθ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων είτε μζςω ζγγραφθσ αποδοχισ του χριςτθ για το χωράφι είτε μζςω καταγραφισ των
ςυντεταγμζνων Χ και Ψ με ςφςτθμα GPS.
Η δειγματολθψία φφλλων και ιςτϊν και θ εργαςτθριακι ανάλυςθ υπολειμμάτων είναι ζνα ειδικό εργαλείο
ελζγχου ςυγκεκριμζνων υποκζςεων υπό τθν ζννοια των ερωτθμάτων. Για παράδειγμα για τον ζλεγχο τυχόν
χριςθσ μθ εγκεκριμζνων ςτθ χϊρα μασ φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν.
Για τθ βζλτιςτθ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου, θ επιλογι τθσ χρονικισ ςτιγμισ διενζργειασ τθσ
δειγματολθψίασ μπορεί να επθρεάςει ςε ιδιαίτερα υψθλό βακμό τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου.
Τυχόν πολφ πρϊιμθ δειγματολθψία δεν κα καταςτιςει δυνατό τον εντοπιςμό μεταγενζςτερων ψεκαςμϊν
και τυχόν πολφ όψιμθ δειγματολθψία κζτει ςε κίνδυνο τθν ανίχνευςθ ουςιϊν (με τθν πάροδο του χρόνου,
διαςπϊνται οι δραςτικζσ ουςίεσ) και τθν ζγκαιρθ λιψθ μζτρων από τισ ελεγκτικζσ αρχζσ.
Ππου προγραμματίηεται να διενεργθκοφν τυχαίεσ δειγματολθψίεσ φφλλων ι τμθμάτων των φυτϊν και
αποςτολισ τουσ ςε επίςθμο εργαςτιριο ελζγχου υπολειμμάτων, καλόν είναι ςτθν αρχι τθσ περιόδου να
προαναγγζλλεται θ πρόκεςθ τθσ ελεγκτικισ αρχισ με δελτία τφπου, χωρίσ φυςικά επ’ ουδενί να
διευκρινίηεται ςε ποιουσ παραγωγοφσ ι ςε ποιεσ περιοχζσ κα διενεργθκοφν δειγματολθψίεσ.
4.5.1. Διαδικαςία δειγματολθψίασ
Αν θ ελεγκτικι αρχι γνωρίηει με βεβαιότθτα το χωράφι του παραγωγοφ, δεν απαιτείται καμία ειδοποίθςθ
του παραγωγοφ και μεταβαίνει άμεςα ςτο χωράφι. Η παρουςία του ελεγχόμενου παραγωγοφ δεν είναι
απαραίτθτθ για τθ διενζργεια του ελζγχου.
Αν δεν το γνωρίηει με βεβαιότθτα, το ελεγκτικό κλιμάκιο ενθμερϊνει τον ελεγχόμενο παραγωγό τθν
προθγοφμενθ θμζρα για τθ δειγματολθψία που πρόκειται να γίνει και τον καλεί τθν επόμενθ να τθσ
υποδείξει το χωράφι του. Αν ο παραγωγόσ αρνθκεί ι κωλυςιεργεί, καλείται άμεςα και το αργότερο μζςα ςε
τρεισ (3) θμζρεσ εγγράφωσ να υποδείξει το χωράφι του. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι κωλυςιεργίασ ι παροχισ
ψευδϊν ςτοιχείων για το χωράφι του εφαρμόηεται άμεςα θ ιςχφουςα νομοκεςία και ςυγκεκριμζνα τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 9 παρ. 16 του ν.4036/2012.
Σφμφωνα με το άρκρο 9, παρ. 12 του ν.4036/2012, «όποιοσ αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο
τθ διενζργεια των ελζγχων από τα εξουςιοδοτθμζνα ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι ςτοιχείων και
πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
τιμωρείται με πρόςτιμο από χίλια (1000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ».
Λαμβάνονται δείγματα φυτικϊν ιςτϊν από τθν καλλιζργεια από τζςςερα (4) περιμετρικά ςθμεία και από το
κζντρο του χωραφιοφ ςε αναλογία 80:20. Δθλαδι 20% των φυτικϊν ιςτϊν από κάκε μία από τισ πλευρζσ
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του χωραφιοφ περιμετρικά και 20% από το κζντρο του χωραφιοφ. Σχθματικά οι κζςεισ δειγματολθψίασ
είναι οι εξισ:
X

X

X

X

X

Σε κάκε κζςθ δειγματολθψίασ, θ επιλογι των φυτικϊν ιςτϊν είναι τυχαία. Απαγορεφεται οποιαδιποτε
παρζμβαςθ παραγωγοφ ι τρίτου ςτθν επιλογι των φυτικϊν ιςτϊν. Τα δείγματα τοποκετοφνται ςε ειδικι
ςακοφλα που ςφραγίηεται παρουςία του ενδιαφερόμενου παραγωγοφ εφόςον είναι παρϊν.
Στθ δειγματολθψία φφλλων ι φυτικϊν ιςτϊν απαιτείται βεβαιότθτα για τον κάτοχο τθσ καλλιζργειασ του
χωραφιοφ. Για το λόγο αυτό είτε βεβαιϊνεται από παριςτάμενο ςτθ δειγματολθψία κάτοχο τθσ
καλλιζργειασ του χωραφιοφ είτε εν απουςία του λαμβάνονται οι ςυντεταγμζνεσ με ςυςκευι GPS (GPS
coordinates) για να μθν υφίςταται καμία αμφιβολία (βλζπε απαιτοφμενα μζςα ελζγχου για τον τρόπο
μζτρθςθσ και λιψθσ ςυντεταγμζνεσ).
Συμπλθρϊνεται πρακτικό δειγματολθψίασ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο Ραράρτθμα Εντφπων τθσ
παροφςασ απόφαςθσ (“Πρακτικό δειγματοληψίασ φυτικϊν ιςτϊν”) και αποςτζλλεται το δείγμα άμεςα ςτο
εργαςτιριο ελζγχου υπολειμμάτων.
4.5.2. Ρροτεριματα μεκόδου
Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ, ωσ εργαλείο ελζγχου, παρουςιάηει τα παρακάτω πλεονεκτιματα:


Αυξθμζνο βακμό ευκολίασ. Το ελεγκτικό κλιμάκιο αςκεί τθν ελεγκτικι δραςτθριότθτα απλϊσ
λαμβάνοντασ τα δείγματα και με τον τρόπο αυτό τθν ίδια θμζρα μπορεί να λάβει δείγματα από
διάφορουσ παραγωγοφσ.



Αντικειμενικότθτα ελζγχου. Τα εργαςτθριακά αποτελζςματα αποτυπϊνουν χωρίσ αμφιβολία τθν
«ιςτορία» τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν καλλιζργεια.



Δυνατότθτα διερεφνθςθσ καταγγελιϊν για χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κοντά ςε
κατοικθμζνεσ περιοχζσ κλπ., ι χριςθσ απαγορευμζνων ςτθν Ε.Ε. φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.



Διενζργεια εργαςτθριακϊν αναλφςεων υπολειμμάτων και ςε καλλιζργειεσ όπου δεν ορίηονται MRLs,
όπωσ είναι για παράδειγμα το βαμβάκι



Δυνατότθτα πρϊιμθσ γνϊςθσ παραβάςεων και πρόλθψθσ απελευκζρωςθσ φυτικϊν προϊόντων ςτθν
αγορά με υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ανϊτερων των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων.

4.5.3. Αδφνατα ςθμεία μεκόδου
Ππωσ όλεσ οι μζκοδοι, υφίςτανται αδφνατα ςθμεία που πρζπει να είναι ςε γνϊςθ του ελεγκτι. Αυτά είναι:


Μεταγενζςτερθ τθσ δειγματολθψίασ ψεκαςμοί δεν ελζγχονται.



Από τισ δραςτικζσ ουςίεσ που ανιχνεφονται, δεν μποροφμε να ελζγξουμε αν τα χρθςιμοποιθκζντα
ςκευάςματά τουσ είχαν ζγκριςθ κυκλοφορίασ ι ιταν προϊόντα παράνομων ειςαγωγϊν.



Υφίςτανται ςκευάςματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, όπωσ οι ορμόνεσ και τα αντιβιοτικά που δεν
αφινουν ανιχνεφςιμα υπολείμματα. Επίςθσ, τα περιςςότερα ηιηανιοκτόνα που χρθςιμοποιοφνται
προςπαρτικά ι προφυτρωτικά δεν αναμζνεται να προκαλζςουν ανιχνεφςιμα υπολείμματα ςτθν
καλλιζργεια.
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Δεν υφίςτανται ανϊτατα επιτρεπτά υπολείμματα, ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ των ςυγκομιςκζντων
καρπϊν με τα ανϊτατα επιτρεπτά υπολείμματα (MRLs) να ορίηονται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 396/2005.
Πμωσ, ςτθν περίπτωςθ όπου το δείγμα των φυτικϊν ιςτϊν (φφλλων κλπ) λαμβάνεται κοντά ςτθ
ςυγκομιδι τθσ καλλιζργειασ και τα ανιχνευκζντα υπολείμματα υπερβαίνουν ςθμαντικά τα αντίςτοιχα
MRLs ςτθ ςυγκομιςκείςα παραγωγι, τότε πρζπει να λθφκεί επιπλζον δείγμα όταν γίνει θ ςυγκομιδι
και να εξεταςτεί εργαςτθριακά, ζτςι ϊςτε να αποκλειςτεί θ πικανότθτα διάκεςθσ ςτθν αγορά
προϊόντων με φυτοφάρμακα ςε ςυγκεντρϊςεισ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια.

4.5.4. Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων
Μετά τθ δειγματολθψία και τθν αποςτολι του δείγματοσ ςτο Εργαςτιριο Ελζγχου Υπολειμμάτων
Φυτοπροςτατευτικϊν Ρροϊόντων, πρζπει να διενεργθκεί αξιολόγθςθ τθσ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων του
εργαςτθρίου. Η αξιολόγθςθ διενεργείται τόςο από τθν αρμόδια ελεγκτικι αρχι που ζςτειλε το δείγμα
ςτο εργαςτιριο, όςο και από τθ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι ςτθν οποία κοινοποιοφνται τα αποτελζςματα
των εργαςτθριακϊν αναλφςεων.
Αν εντοπίηονται ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ μθ εγκεκριμζνεσ ςτθ
χϊρα μασ, ο χριςτθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ελζγχεται για χριςθ μθ εγκεκριμζνων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Αν εντοπίηονται ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ εγκεκριμζνεσ ςτθ
χϊρα μασ αλλά όχι για χριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια, ο χριςτθσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ελζγχεται για χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων χωρίσ να
τθρθκοφν τα επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ αναγραφόμενα.
Αν εντοπίηονται ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ εγκεκριμζνεσ ςτθ
χϊρα μασ και για χριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια, γίνεται αξιολόγθςθ αν το φψοσ τθσ
ςυγκζντρωςθσ που ανιχνεφκθκε και ςυνεπϊσ ο χρόνοσ χριςθσ του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτθν χορθγθκείςα άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά.
Ελζγχεται αν υφίςταται πικανότθτα υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων (MRLs), όταν
ςυγκομιςκεί θ καλλιζργεια και ςε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ δεςμεφεται ο παραγωγόσ να
ηθτιςει τθ λιψθ επίςθμου δείγματοσ αφοφ ςυγκομίςει και μετά τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ
υπολειμμάτων να διακζςει τθν παραγωγι του ςτθν αγορά.
Αν εντοπίηονται μθ ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν, μθ εγκεκριμζνων
ςτθ χϊρα μασ, ι εγκεκριμζνων αλλά μθ επιτρεπόμενων να χρθςιμοποιοφνται ςτθν καλλιζργεια
όπου ανιχνεφκθκαν, τότε πρζπει να διερευνθκεί αν θ ανιχνευκείςα ςυγκζντρωςθ είναι
αναμενόμενθ με τθν παράνομθ χριςθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
Ωσ ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν κεωροφνται ςυγκεντρϊςεισ που δεν είναι
μικρότερεσ από 0,01 mg/kg, εκτόσ εάν υφίςτανται ειδικοί τεχνικοί λόγοι για μεγαλφτερεσ του 0,01 mg/kg
τιμζσ (π.χ. αναλυτικι ικανότθτα μζτρθςθσ μιασ δραςτικισ κλπ).
4.5.5. Συνεργαςία με Εργαςτιριο Ελζγχου
Κακϊσ θ δειγματολθψία φυτικϊν ιςτϊν με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων αποτελεί ειδικό εργαλείο ελζγχου, θ αρμόδια ελεγκτικι αρχι οφείλει κατά το ςχεδιαςμό των
ελζγχων και πριν τθν αποςτολι κάκε δείγματοσ να ζρχεται ςε ςυνεννόθςθ με το αντίςτοιχο Εργαςτιριο
Ελζγχου που κα εξετάςει το δείγμα. Σκοπόσ τθσ επικοινωνίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ
και τθσ διακεςιμότθτασ πόρων αλλά και θ παροχι πλθροφοριϊν ςτθν αρμόδια αρχι ςχετικά με τθν
απαιτοφμενθ ποςότθτα δείγματοσ το είδοσ του δείγματοσ (φφλλα, βλαςτοί, ολόκλθρα φυτά κ.α.) και
άλλεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του δείγματοσ.
Το Εργαςτιριο Ελζγχου οφείλει να απορρίπτει κάκε δείγμα που κατά τθν παραλαβι του ςτο εργαςτιριο
δεν είναι ςε καλι κατάςταςθ.
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4.5.6. Συνδυαςμόσ με άλλα εργαλεία ελζγχου
Η δειγματολθψία φφλλων και ιςτϊν και θ εργαςτθριακι ανάλυςθ υπολειμμάτων μπορεί άνετα να
ςυνδυαςτεί με άλλα εργαλεία ελζγχου με ςκοπό τον εντοπιςμό και τθν τεκμθρίωςθ παραβάςεων.
Ζνα παράδειγμα είναι να διερευνθκεί αν οι καταγραφζσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
του παραγωγοφ είναι ςφμφωνεσ με τισ πραγματικζσ εφαρμογζσ που ζχει διενεργιςει. Τυχόν ανίχνευςθ
ουςιϊν που δεν ζχουν καταγραφεί καταδεικνφει τθν ελλειμματικι καταγραφι των εφαρμογϊν.
Άλλο παράδειγμα είναι θ θλεκτρονικι καταγραφι των πωλιςεων των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Από αυτι μπορεί να προκφψει θ προμικεια φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από επαγγελματία χριςτθ
δθλϊνοντασ καλλιζργειεσ που είτε δεν καλλιεργεί είτε το μζγεκόσ τουσ δεν δικαιολογεί τθν
προμθκευκείςα ποςότθτα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Αντιςτρόφωσ, αν ανιχνεφονται μθ
εγκεκριμζνεσ ουςίεσ και ο επαγγελματίασ χριςτθσ ζχει ςτακερι ςυνεργαςία με ζνα κατάςτθμα πϊλθςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, δθμιουργοφνται εφλογεσ υποψίεσ ωσ προσ το κατάςτθμα.
4.5.7. Απαιτοφμενα μζςα ελζγχου
Το ελεγκτικό κλιμάκιο απαιτείται να ζχει μαηί του:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εντολι ελζγχου



Κενά ζντυπα ελζγχου (πρακτικό δειγματολθψίασ) και κενό ζντυπο ζκκεςθσ ελζγχου



Φωτογραφικι μθχανι και ςυςκευι GPS. Οι ςυντεταγμζνεσ Χ και Υ (GPS coordinates) που
λαμβάνονται είτε αφοροφν το κζντρο του χωραφιοφ, είτε τισ τζςςερισ γωνίεσ που προςδιορίηουν
τθν ζκταςθ του χωραφιοφ, είτε ακόμθ καλφτερα τα ςθμεία δειγματολθψίασ. Σε κάκε περίπτωςθ
καλόν είναι δίπλα ςτισ αναγραφόμενεσ ςτο ζντυπο ςυντεταγμζνεσ να διευκρινίηεται τι αφοροφν
αυτζσ.



Κενζσ κόλλεσ Α4 για τυχόν αναγραφι ςθμειϊςεων ι προςκικθ ςτοιχείων ςτα ανωτζρω ζντυπα.



Σακοφλεσ και υλικά ςφραγίςματοσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ δειγματολθψία.

4.5.8. Ολοκλιρωςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και πζραν τθσ απαιτοφμενθσ επίδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου, το
ελεγκτικό κλιμάκιο ενθμερϊνει ςυνοπτικά τον ελεγχόμενο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. Εάν δεν
παρευρίςκεται ςτθ δειγματολθψία ο ελεγχόμενοσ λαμβάνεται μζριμνα να ενθμερωκεί εγγράφωσ μόλισ
εντοπιςτεί. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, ο ελεγχόμενοσ ενθμερϊνεται για τισ ενζργειεσ που
κα ακολουκιςουν.

GPS (Global Positioning System): Δορυφορικό ςφςτθμα προςδιοριςμοφ κζςθσ. Με τισ ςυντεταγμζνεσ (GPS
coordinates) του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ προςδιορίηεται χωρίσ καμία αμφιβολία θ κζςθ ελζγχου.
Μθχανιματα GPS (Garmin) ζχουν προμθκευτεί οι αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ για τισ ανάγκεσ του ΟΣΔΕ και
χρθςιμοποιοφνται για τισ επιςκοπιςεισ ςτουσ φυτοχγειονομικοφσ ελζγχουσ. Η μζτρθςθ μπορεί να γίνεται
είτε παρουςία του ελεγχόμενου (όπωσ ςτθν περίπτωςθ ελζγχου αποκικθσ), είτε απουςία του (όπωσ μπορεί
να ςυμβεί κατά τθ δειγματολθψία φυτικϊν ιςτϊν ι εδάφουσ ςε ζνα χωράφι).
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4.6. Ζλεγχοσ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςω δειγματολθψίασ και ελζγχου
υπολειμμάτων του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςε ςυγκομιςκζντα προϊόντα φυτικισ
προζλευςθσ
Ππωσ είναι γνωςτό με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ λαμβάνονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα
υπολειμμάτων δείγματα φυτικϊν προϊόντων που ζχουν ςυγκομιςκεί και ζχουν διατεκεί ςτθν αγορά.
Στα ςυγκεκριμζνα δείγματα πρωτίςτωσ εξετάηεται αν οι ανιχνευκείςεσ ςυγκεντρϊςεισ υπερβαίνουν τα
ανϊτατα επιτρεπτά όρια (MRLs), όπωσ αυτά ορίηονται με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 396/2005. Για τθν αξιολόγθςθ
τθσ υπζρβαςθσ ςυγκρίνεται θ τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ του υπολείμματοσ, αφαιρουμζνθσ τθσ αβεβαιότθτασ
τθσ μζτρθςθσ με τθν αντίςτοιχθ τιμι MRL. Εφόςον τεκμθριϊνεται υπζρβαςθ, εφαρμόηεται άμεςα θ
διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 13, παρ. 6 του ν.4036/2012.
Σφμφωνα με το άρκρο 13, παρ.1 του ν.4036/2012, «ςε όποιον παράγει, ειςάγει ι εξάγει φυτικά προϊόντα
ι προϊόντα πρϊτθσ μεταποίθςθσ που φζρουν υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υψθλότερα
από τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 396/2005 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000)
ευρϊ και τα φυτικά προϊόντα δεςμεφονται. Οι προκαλοφμενεσ δαπάνεσ βαρφνουν τον υπεφκυνο για τθν
παράβαςθ. Επόμενθ διάκεςθ ςτθν αγορά παρτίδασ φυτικϊν προϊόντων ιδίασ προζλευςθσ επιτρζπεται
μόνον εφόςον προθγθκεί ζλεγχοσ υπολειμμάτων από τθν αρμόδια αρχι και διαπιςτωκεί ότι τα
υπολείμματα δεν υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
396/2005. Αν διατεκοφν προϊόντα ςτθν αγορά πριν προθγθκεί επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ υπολειμμάτων
επιβάλλεται πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ».
Στθν περίπτωςθ που δεν υφίςταται υπζρβαςθ των ανϊτατων επιτρεπτϊν υπολειμμάτων, ελζγχεται αν τα
ςκευάςματα που περιζχουν τισ ανιχνευκείςεσ δραςτικζσ ουςίεσ είναι εγκεκριμζνα για χριςθ ςτισ
καλλιζργειεσ από τισ οποίεσ προζρχονται τα δείγματα. Αν τα ςκευάςματα δεν επιτρζπονται να
χρθςιμοποιοφνται ςτισ αντίςτοιχεσ καλλιζργειεσ και με δεδομζνο ότι τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα μετά
τθ χριςθ του ενδζχεται να αφινουν υπολείμματα πάνω και μζςα ςτα φυτικά προϊόντα. Στθν περίπτωςθ
αυτι ο παραγωγόσ ελζγχεται για χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων χωρίσ να τθρθκοφν τα επί τθσ
ςυςκευαςίασ τουσ οριηόμενα και εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45, παράγραφοσ 12 του
ν.4036/2012.
Σφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «ςε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα
χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια
(300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ»
Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υφίςταται υπζρβαςθ των ανϊτατων επιτρεπτϊν υπολειμμάτων, ελζγχεται
αν τα ςκευάςματα που περιζχουν τισ ανιχνευκείςεσ δραςτικζσ ουςίεσ είναι εγκεκριμζνα ςτθ χϊρα μασ. Αν
τα ςκευάςματα αυτά δεν ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ ςτθ χϊρα μασ, ο παραγωγόσ ελζγχεται για χριςθ μθ
εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9, παράγραφοσ
16 του ν.4036/2012.
Σφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): όποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει προσ εμπορία,
εμπορεφεται, κατζχει, διακζτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, ανταλλάςςει, μεταφζρει,
χρηςιμοποιεί ι διαφθμίηει μζςα ςτθ χϊρα φυτοπροςτατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν ζχει χορθγθκεί
άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι θ άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά τοφ ζχει ανακλθκεί ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια
παράλλθλου εμπορίου ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια πειραματιςμοφ, τιμωρείται με πρόςτιμο από χίλια
(1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ. Τα εν λόγω φυτοπροςτατευτικά προϊόντα δεςμεφονται και
επανεξάγονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ προκειμζνου για χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
επιςτρζφονται ςτο κράτοσ − μζλοσ αποςτολισ, προκειμζνου για χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι καταςτρζφονται. Οι
δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον κάτοχο των καταςχεκζντων προϊόντων. Για τθν ίδια παράβαςθ
ςφμφωνα με το άρκρο 10, παρ. 3 του ν.4036/2012 προβλζπονται επιπλζον ποινικζσ κυρϊςεισ και
ςυγκεκριμζνα φυλάκιςθ από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ.
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ παράβαςθσ υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε παραγόμενα
φυτικά προϊόντα και ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ υπζρβαςθσ των ανωτάτων επιτρεπτϊν ορίων (MRLs), θ
αρμόδια ελεγκτικι αρχι που ζςτειλε το δείγμα διενεργεί επιτόπιο ζλεγχο των καταγραφϊν χριςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και θ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι διενεργεί ζλεγχο ςτα προμθκευμζνα
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα από τον εμπλεκόμενο παραγωγό όπωσ αυτά ζχουν καταγραφεί ςτο ςφςτθμα
θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ πϊλθςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Για τθ ςυγκεκριμζνθ δειγματολθψία εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α του με αρικ. πρωτ.
3316/36486/28-3-2012 εγγράφου τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ που αφορά τθν Κατευκυντιρια Οδθγία
Διενζργειασ Δειγματολθψίασ Υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε πρωτογενι τρόφιμα
φυτικισ προζλευςθσ.

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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4.7. Ζλεγχοσ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςω δειγματολθψίασ εδάφουσ και
εργαςτθριακοφ ελζγχου υπολειμμάτων του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
Η δειγματολθψία εδάφουσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αποτελεί
ζνα ειδικό εργαλείο ελζγχου που μπορεί και πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
 Ζλεγχοσ χριςθσ μθ εγκεκριμζνων ηιηανιοκτόνων.
 Ζλεγχοσ χριςθσ ηιηανιοκτόνων μετά από καταγγελία για πρόκλθςθ ηθμιϊν.
 Ζλεγχοσ χριςθσ εντομοκτόνων, νθματωδοκτόνων ι μυκθτοκτόνων εδάφουσ.
 Ζλεγχοσ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που εφαρμόηονται ςτο φφλλωμα, κακϊσ μζςω τθσ
απορροισ ι του νζφουσ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ (spray drift), ςταγονίδια ψεκαςτικοφ υγροφ
καταλιγουν ςτο ζδαφοσ.
4.7.1. Διαδικαςία λιψθσ δείγματοσ
Η αρμόδια ελεγκτικι αρχι λαμβάνει δείγματα εδάφουσ από τζςςερα (4) περιμετρικά ςθμεία και από το
κζντρο του χωραφιοφ ςε αναλογία 80:20. Δθλαδι 20% των φυτικϊν ιςτϊν από κάκε μία από τισ πλευρζσ
του χωραφιοφ περιμετρικά και 20% από το κζντρο του χωραφιοφ. Σχθματικά οι κζςεισ δειγματολθψίασ
είναι οι εξισ:
X

X

X

X

X

Σε κάκε κζςθ δειγματολθψίασ, λαμβάνεται ποςότθτα επιφανειακοφ εδάφουσ, θ οποία τοποκετείται ςε
ειδικι ςακοφλα που ςφραγίηεται παρουςία του ενδιαφερόμενου παραγωγοφ. Συμπλθρϊνεται πρακτικό
δειγματολθψίασ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο Ραράρτθμα Εντφπων τθσ παροφςασ απόφαςθσ και
αποςτζλλεται το δείγμα άμεςα ςτο εργαςτιριο ελζγχου υπολειμμάτων.
Στθ δειγματολθψία εδάφουσ απαιτείται βεβαιότθτα για τον κάτοχο τθσ καλλιζργειασ του χωραφιοφ ι τον
κάτοχο του χωραφιοφ εφόςον δεν υφίςταται καλλιζργεια τθ ςτιγμι τθσ δειγματολθψίασ. Για το λόγο αυτό
είτε βεβαιϊνεται από παριςτάμενο ςτθ δειγματολθψία παραγωγό είτε εν απουςία του λαμβάνονται οι
ςυντεταγμζνεσ με ςυςκευι GPS (GPS coordinates) για να μθν υφίςταται καμία αμφιβολία (βλζπε
απαιτοφμενα μζςα ελζγχου για τον τρόπο μζτρθςθσ και λιψθσ ςυντεταγμζνεσ). Στθν περίπτωςθ αυτι
αναγράφεται ςτα ζντυπα ότι θ δειγματολθψία ζγινε απουςία του ελεγχόμενου παραγωγοφ.
4.7.2. Ρροτεριματα μεκόδου
Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ, ωσ εργαλείο ελζγχου, παρουςιάηει τα παρακάτω πλεονεκτιματα:
 Αυξθμζνο βακμό ευκολίασ. Το ελεγκτικό κλιμάκιο αςκεί τθν ελεγκτικι δραςτθριότθτα απλϊσ
λαμβάνοντασ τα δείγματα και με τον τρόπο αυτό τθν ίδια θμζρα μπορεί να λάβει δείγματα από
διάφορουσ παραγωγοφσ.
 Αντικειμενικότθτα ελζγχου. Τα εργαςτθριακά αποτελζςματα αποτυπϊνουν χωρίσ αμφιβολία τθν
«ιςτορία» τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτο ζδαφοσ ι ςτο φφλλωμα.
 Δυνατότθτα διερεφνθςθσ καταγγελιϊν για χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κοντά ςε
κατοικθμζνεσ περιοχζσ κλπ., ι χριςθσ απαγορευμζνων ςτθν Ε.Ε. φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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 Διενζργεια εργαςτθριακϊν αναλφςεων υπολειμμάτων και ςε καλλιζργειεσ όπου δεν ορίηονται MRLs,
όπωσ είναι για παράδειγμα το βαμβάκι.
 Δυνατότθτα πρϊιμθσ γνϊςθσ παραβάςεων και πρόλθψθσ απελευκζρωςθσ φυτικϊν προϊόντων ςτθν
αγορά με υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ανϊτερων των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων.
Ιδιαίτερα χριςιμθ παράμετροσ για εντομοκτόνα εδάφουσ που εφαρμόηονται παρανόμωσ ςε
καλλιζργειεσ μικροφ βιολογικοφ κφκλου.
4.7.3. Αδφνατα ςθμεία μεκόδου
Ππωσ όλεσ οι μζκοδοι, υφίςτανται αδφνατα ςθμεία που πρζπει να είναι ςε γνϊςθ του ελεγκτι. Αυτά
είναι:
 Μεταγενζςτερθ τθσ δειγματολθψίασ ψεκαςμοί δεν ελζγχονται.
 Από τισ δραςτικζσ ουςίεσ που ανιχνεφονται, δεν μποροφμε να ελζγξουμε αν τα χρθςιμοποιθκζντα
ςκευάςματά τουσ είχαν ζγκριςθ κυκλοφορίασ ι ιταν προϊόντα παράνομων ειςαγωγϊν.
 Δεν υφίςτανται ανϊτατα επιτρεπτά υπολείμματα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των ςυγκομιςκζντων
καρπϊν με τα ανϊτατα επιτρεπτά υπολείμματα (MRLs) να ορίηονται από τον Κανονιςμό (ΕΚ)
396/2005 και μόνον ςτθν περίπτωςθ που δθμιουργοφνται υπόνοιεσ ότι το φψοσ των ανιχνευκζντων
υπολειμμάτων ςτο ζδαφοσ είναι δυνατόν να οδθγιςει ςε μελλοντικι υπζρβαςθ των ανϊτατων
επιτρεπτϊν υπολειμμάτων ςτθ ςυγκομιςκείςα παραγωγι, λαμβάνονται προλθπτικά τα αναγκαία
μζτρα ελζγχου, όπωσ εκ νζου δειγματολθψία τθσ παραγωγισ πριν τθ διάκεςι τθσ ςτθν αγορά.
4.7.4. Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων
Μετά τθ δειγματολθψία και τθν αποςτολι του δείγματοσ ςτο Εργαςτιριο Ελζγχου Ροιοτικοφ Ελζγχου
Φυτοπροςτατευτικϊν Ρροϊόντων, πρζπει να διενεργθκεί αξιολόγθςθ τθσ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων του
εργαςτθρίου. Η αξιολόγθςθ διενεργείται τόςο από τθν αρμόδια ελεγκτικι αρχι που ζςτειλε το δείγμα
ςτο εργαςτιριο, όςο και από τθ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι ςτθν οποία κοινοποιοφνται τα αποτελζςματα
των εργαςτθριακϊν αναλφςεων.
Αν εντοπίηονται ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ μθ εγκεκριμζνεσ ςτθ χϊρα
μασ, ο χριςτθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ελζγχεται για χριςθ μθ εγκεκριμζνων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Αν εντοπίηονται ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ εγκεκριμζνεσ ςτθ χϊρα
μασ αλλά όχι για χριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια, ο χριςτθσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων ελζγχεται για χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων χωρίσ να τθρθκοφν τα επί τθσ
ςυςκευαςίασ τουσ αναγραφόμενα.
Αν εντοπίηονται ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ εγκεκριμζνεσ ςτθ χϊρα
μασ και για χριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια, γίνεται αξιολόγθςθ αν το φψοσ τθσ ςυγκζντρωςθσ
που ανιχνεφκθκε και ςυνεπϊσ ο χρόνοσ χριςθσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ είναι ςφμφωνοσ
με τα οριηόμενα ςτθν χορθγθκείςα άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά. Ελζγχεται αν υφίςταται πικανότθτα
υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων (MRLs), όταν ςυγκομιςκεί θ καλλιζργεια και ςε
περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ δεςμεφεται ο παραγωγόσ να ηθτιςει τθ λιψθ επίςθμου δείγματοσ
αφοφ ςυγκομίςει και μετά τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ υπολειμμάτων να διακζςει τθν παραγωγι του
ςτθν αγορά.
Αν εντοπίηονται μθ ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν, μθ εγκεκριμζνων ςτθ
χϊρα μασ, ι εγκεκριμζνων αλλά μθ επιτρεπόμενων να χρθςιμοποιοφνται ςτθν καλλιζργεια όπου
ανιχνεφκθκαν, τότε πρζπει να διερευνθκεί αν θ ανιχνευκείςα ςυγκζντρωςθ είναι αναμενόμενθ με
τθν παράνομθ χριςθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
Ωσ ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν κεωροφνται ςυγκεντρϊςεισ που δεν είναι
μικρότερεσ από 0,01 mg/kg, εκτόσ εάν υφίςτανται ειδικοί τεχνικοί λόγοι για μεγαλφτερεσ του 0,01 mg/kg
τιμζσ (π.χ. αναλυτικι ικανότθτα μζτρθςθσ μιασ δραςτικισ κλπ).
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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GPS (Global Positioning System): Δορυφορικό ςφςτθμα προςδιοριςμοφ κζςθσ. Με τισ ςυντεταγμζνεσ (GPS
coordinates) του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ προςδιορίηεται χωρίσ καμία αμφιβολία θ κζςθ ελζγχου.
Μθχανιματα GPS (Garmin) ζχουν προμθκευτεί οι αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ για τισ ανάγκεσ του ΟΣΔΕ και
χρθςιμοποιοφνται για τισ επιςκοπιςεισ ςτουσ φυτοχγειονομικοφσ ελζγχουσ. Η μζτρθςθ μπορεί να γίνεται
είτε παρουςία του ελεγχόμενου (όπωσ ςτθν περίπτωςθ ελζγχου αποκικθσ), είτε απουςία του (όπωσ μπορεί
να ςυμβεί κατά τθ δειγματολθψία φυτικϊν ιςτϊν ι εδάφουσ ςε ζνα χωράφι).
4.7.5. Συνεργαςία με Εργαςτιριο Ελζγχου
Κακϊσ θ δειγματολθψία εδάφουσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
αποτελεί ειδικό εργαλείο ελζγχου, θ αρμόδια ελεγκτικι αρχι οφείλει κατά το ςχεδιαςμό των ελζγχων
και πριν τθν αποςτολι κάκε δείγματοσ να ζρχεται ςε ςυνεννόθςθ με το αντίςτοιχο Εργαςτιριο Ελζγχου
που κα εξετάςει το δείγμα. Σκοπόσ τθσ επικοινωνίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ και τθσ
διακεςιμότθτασ πόρων αλλά και θ παροχι πλθροφοριϊν ςτθν αρμόδια αρχι ςχετικά με τθν
απαιτοφμενθ ποςότθτα δείγματοσ και άλλεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του δείγματοσ.
Το Εργαςτιριο Ελζγχου οφείλει να απορρίπτει κάκε δείγμα που κατά τθν παραλαβι του ςτο εργαςτιριο
δεν είναι ςε καλι κατάςταςθ.
4.7.6. Συνδυαςμόσ με άλλα εργαλεία ελζγχου
Η δειγματολθψία φφλλων και ιςτϊν και θ εργαςτθριακι ανάλυςθ υπολειμμάτων μπορεί άνετα να
ςυνδυαςτεί με άλλα εργαλεία ελζγχου με ςκοπό τον εντοπιςμό και τθν τεκμθρίωςθ παραβάςεων.
Ζνα παράδειγμα είναι να διερευνθκεί αν οι καταγραφζσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
του παραγωγοφ είναι ςφμφωνεσ με τισ πραγματικζσ εφαρμογζσ που ζχει διενεργιςει. Τυχόν ανίχνευςθ
ουςιϊν που δεν ζχουν καταγραφεί καταδεικνφει τθν ελλειμματικι καταγραφι των εφαρμογϊν.
Άλλο παράδειγμα είναι θ θλεκτρονικι καταγραφι των πωλιςεων των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Από αυτι μπορεί να προκφψει θ προμικεια φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από επαγγελματία χριςτθ
δθλϊνοντασ καλλιζργειεσ που είτε δεν καλλιεργεί είτε το μζγεκόσ τουσ δεν δικαιολογεί τθν
προμθκευκείςα ποςότθτα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Αντιςτρόφωσ, αν ανιχνεφονται μθ
εγκεκριμζνεσ ουςίεσ και ο επαγγελματίασ χριςτθσ ζχει ςτακερι ςυνεργαςία με ζνα κατάςτθμα πϊλθςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, δθμιουργοφνται εφλογεσ υποψίεσ ωσ προσ το κατάςτθμα.
4.7.7. Απαιτοφμενα μζςα ελζγχου
Το ελεγκτικό κλιμάκιο απαιτείται να ζχει μαηί του:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εντολι ελζγχου



Κενά ζντυπα ελζγχου (πρακτικό δειγματολθψίασ) και κενό ζντυπο ζκκεςθσ ελζγχου



Φωτογραφικι μθχανι και ςυςκευι GPS. Οι ςυντεταγμζνεσ Χ και Υ (GPS coordinates) που
λαμβάνονται είτε αφοροφν το κζντρο του χωραφιοφ, είτε τισ τζςςερισ γωνίεσ που προςδιορίηουν
τθν ζκταςθ του χωραφιοφ, είτε ακόμθ καλφτερα τα ςθμεία δειγματολθψίασ. Σε κάκε περίπτωςθ
καλόν είναι δίπλα ςτισ αναγραφόμενεσ ςτο ζντυπο ςυντεταγμζνεσ να διευκρινίηεται τι αφοροφν
αυτζσ.



Κενζσ κόλλεσ Α4 για τυχόν αναγραφι ςθμειϊςεων ι προςκικθ ςτοιχείων ςτα ανωτζρω ζντυπα.



Σακοφλεσ και υλικά ςφραγίςματοσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ δειγματολθψία.

4.7.8. Ολοκλιρωςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και πζραν τθσ απαιτοφμενθσ επίδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου, το
ελεγκτικό κλιμάκιο ενθμερϊνει ςυνοπτικά τον ελεγχόμενο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. Εάν δεν
παρευρίςκεται ςτθ δειγματολθψία ο ελεγχόμενοσ λαμβάνεται μζριμνα να ενθμερωκεί εγγράφωσ μόλισ
εντοπιςτεί. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, ο ελεγχόμενοσ ενθμερϊνεται για τισ ενζργειεσ που
κα ακολουκιςουν.
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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4.8. Ζλεγχοσ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςω δειγματολθψίασ και ελζγχου του
ψεκαςτικοφ διαλφματοσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
Η δειγματολθψία του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ
χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αποτελεί ζνα επιπλζον εργαλείο ελζγχου των ελεγκτικϊν
αρχϊν. Με τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ μποροφμε να ενθμερωκοφμε
τεκμθριωμζνα για το φυτοπροςτατευτικό προϊόν (δραςτικι ουςία) ι τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα
(δραςτικζσ ουςίεσ), αν ζχουμε μίγματα βυτίου και τισ ςυγκεντρϊςεισ τουσ ςτο ψεκαςτικό διάλυμα. Μετά τθ
δειγματολθψία ο παραγωγόσ εφαρμόηει το ψεκαςτικό διάλυμα (δεν υφίςταται δζςμευςθ του ψεκαςτικοφ
διαλφματοσ). Δειγματολθψία μπορεί να γίνει και ςτο υπόλοιπο του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει
ςτο βυτίο μετά τθν ολοκλιρωςθ του ψεκαςμοφ και είναι πολφ προτιμϊτερθ, διότι μπορεί να ςυνδεκεί με
τισ καταγραφζσ που κα ζπρεπε να ζχουν προθγθκεί. Ενϊ ςε προοπτικι ψεκαςμοφ, κα ςου πεί ο άλλοσ, εγϊ
τα ςθμειϊνω όταν τελειϊςω και πλυκϊ». Η δειγματολθψία του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ του
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ διενεργείται απροειδοποίθτα.
Το ελεγκτικό κλιμάκιο πρζπει να λάβει δείγμα, το οποίο να είναι τουλάχιςτον εκατό κ.εκ. (100 ml), το οποίο
κα τοποκετιςει ςε ειδικό φιαλίδιο, το οποίο κα ςφραγίςει παρουςία του παραγωγοφ. Με τον ίδιο τρόπο
λαμβάνεται και αντίδειγμα.
Συνιςτάται το ψεκαςτικό διάλυμα να ζχει αναδευτεί επαρκϊσ, πριν λθφκεί το δείγμα.
Το δείγμα και το αντίδειγμα τοποκετοφνται ςε παγοκυψζλεσ και αποςτζλλονται άμεςα και το αργότερο
εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν ςτο Εργαςτιριο Ελζγχου, το οποίο ζχει ειδοποιθκεί ςχετικά με το
αντίςτοιχο πρακτικό δειγματολθψίασ. Για τθν ταχφτερθ και αςφαλζςτερθ διεκπεραίωςθ τθσ αποςτολισ
καλόν είναι τα δείγματα να αποςτζλλονται αυτοπροςϊπωσ ι με ταχυμεταφορικι εταιρεία και από Δευτζρα
ζωσ Ρζμπτθ.
Η αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ γίνεται είτε από τθν αρμόδια αρχι που
απζςτειλε το δείγμα είτε από τθ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι ςτθν οποία το Εργαςτιριο Ελζγχου κοινοποιεί το
αποτζλεςμα. Η αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων περιλαμβάνει ζλεγχο:
 Αν θ ανιχνευκείςα δραςτικι ουςία ι οι ανιχνευκείςεσ δραςτικζσ ουςίεσ είναι εγκεκριμζνεσ ςτθ
χϊρα μασ.
 Αν θ ανιχνευκείςα δραςτικι ουςία ι οι ανιχνευκείςεσ δραςτικζσ ουςίεσ επιτρζπονται να
χρθςιμοποιοφνται ςτθν καλλιζργεια όπου εφαρμόηεται ι εφαρμόςτθκε το ψεκαςτικό διάλυμα.
 Αν ςφμφωνα με τισ χορθγθκείςεσ άδειεσ διάκεςθσ ςτθν αγορά (εγκρίςεισ κυκλοφορίασ), οι
ανιχνευκείςεσ δραςτικζσ ουςίεσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν ςε μίγμα βυτίου.
 Αν θ ανιχνευκείςα δραςτικι ουςία ι οι ανιχνευκείςεσ δραςτικζσ ουςίεσ ζχουν ςυγκεντρϊςεισ εντόσ
των ορίων που τίκενται ςτισ αντίςτοιχεσ άδειεσ διάκεςθσ ςτθν αγορά (εγκρίςεισ κυκλοφορίασ).
Σε περίπτωςθ που από τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ τεκμθριωκεί παράβαςθ , εφαρμόηονται άμεςα τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 45, παράγραφοσ 12 του ν.4036/2012.
Σφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «ςε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά
φάρμακα χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο
από τριακόςια (300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ»
Ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςυγκεκριμζνθ δειγματολθψία ζχει αν ο ελεγχόμενοσ είναι ο παραγωγόσ τθσ
καλλιζργειασ και χριςτθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ι αν είναι επαγγελματίασ εφαρμοςτισ
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Στθν περίπτωςθ του επαγγελματία εφαρμοςτι μποροφν να
ελεγχκοφν θ δόςθ ι θ ςυνδυαςτικότθτα ι θ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ ι θ καταλλθλότθτα του
ψεκαςτικοφ μθχανιματοσ ςε ςχζςθ με τα αναγραφόμενα επί τθσ ςυςκευαςίασ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αλλά δεν μπορεί να τεκμθριωκεί ότι ο ψεκαςμόσ κα γίνει ςε
καλλιζργεια που δεν επιτρζπεται κακϊσ δεν υφίςταται αντικειμενικι απόδειξθ.
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Ο παραγωγόσ – χριςτθσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που ετοίμαςε το ψεκαςτικό διάλυμα
οφείλει να δϊςει ακριβι ςτοιχεία ςτο ελεγκτικό κλιμάκιο τα οποία αποτυπϊνονται ςτο αντίςτοιχο
Ρρακτικό δειγματολθψίασ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ παροχισ ςτοιχείων ι διλωςθσ ανακριβϊν ςτοιχείων
εφαρμόηεται θ ιςχφουςα νομοκεςία.
Σφμφωνα με το άρκρο 9, παρ. 12 του ν.4036/2012, «όποιοσ αρνείται ι παρακωλφει κακ’ οιονδιποτε
τρόπο τθ διενζργεια των ελζγχων από τα εξουςιοδοτθμζνα ελεγκτικά όργανα ι αρνείται τθν παροχι
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ι αποκρφπτει ςτοιχεία και
πλθροφορίεσ τιμωρείται με πρόςτιμο από χίλια (1000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ».
Επιςθμαίνεται τζλοσ ότι ςε αρκετζσ εγκρίςεισ (και ετικζτεσ κυκλοφοροφντων) φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων υφίςτανται προβλζψεισ για τον κακαριςμό του ψεκαςτιρα μετά τθ χριςθ, οι οποίεσ πρζπει
να ελζγχονται μετά τθ δειγματολθψία του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τθν
παρακάτω φράςθ:
Κακαριςμόσ ψεκαςτιρα: Αδειάςτε τελείωσ το ψεκαςτικό βυτίο. Βεβαιωκείτε ότι ζχουν απομακρυνκεί
όλα τα ίχνθ του ςκευάςματοσ. Ξεπλφνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτιματα του ψεκαςτικοφ με νερό και
απορρυπαντικό και ςτθ ςυνζχεια ξεπλφνετε τρεισ (3) φορζσ με κακαρό νερό. Ρριν το
ξαναχρθςιμοποιιςετε ξεπλφνετζ το πάλι με άφκονο νερό
4.8.1. Συνεργαςία με Εργαςτιριο Ελζγχου
Κακϊσ θ δειγματολθψία ψεκαςτικοφ διαλφματοσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ χριςθσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων αποτελεί ειδικό εργαλείο ελζγχου, θ αρμόδια ελεγκτικι αρχι οφείλει
κατά το ςχεδιαςμό των ελζγχων και πριν τθν αποςτολι κάκε δείγματοσ να ζρχεται ςε ςυνεννόθςθ με το
αντίςτοιχο Εργαςτιριο Ελζγχου που κα εξετάςει το δείγμα. Σκοπόσ τθσ επικοινωνίασ είναι θ διερεφνθςθ
τθσ τεχνικισ επάρκειασ και τθσ διακεςιμότθτασ πόρων αλλά και θ παροχι πλθροφοριϊν ςτθν αρμόδια
αρχι ςχετικά με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα δείγματοσ και άλλεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του δείγματοσ.
Το Εργαςτιριο Ελζγχου οφείλει να απορρίπτει κάκε δείγμα που κατά τθν παραλαβι του ςτο εργαςτιριο
δεν είναι ςε καλι κατάςταςθ.
4.8.2. Συνδυαςμόσ με άλλα εργαλεία ελζγχου
Η δειγματολθψία ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ςυςτινεται να ςυνδιάηεται με ζλεγχο προετοιμαςίασ

ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.4. τθσ παροφςασ εγκυκλίου.
Η δειγματολθψία ψεκαςτικοφ διαλφματοσ μπορεί άνετα να ςυνδυαςτεί και με άλλα εργαλεία ελζγχου
με ςκοπό τον εντοπιςμό και τθν τεκμθρίωςθ παραβάςεων.
Ζνα παράδειγμα είναι να διερευνθκεί από ποφ προμθκεφτθκε ο παραγωγόσ - χριςτθσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ζνα μθ εγκεκριμζνο ςκεφαςμα που βρζκθκε ςτο ψεκαςτικό διάλυμα.
Άλλο παράδειγμα είναι θ θλεκτρονικι καταγραφι των πωλιςεων των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Από αυτι μπορεί να προκφψει εάν καταγράφθκε θ προμικεια των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που
βρζκθκαν ςτο ψεκαςτικό διάλυμα.
4.8.3. Απαιτοφμενα μζςα ελζγχου
Το ελεγκτικό κλιμάκιο απαιτείται να ζχει μαηί του:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εντολι ελζγχου



Κενά ζντυπα ελζγχου (πρακτικό δειγματολθψίασ) και κενό ζντυπο ζκκεςθσ ελζγχου



Φωτογραφικι μθχανι.



Κενζσ κόλλεσ Α4 για τυχόν αναγραφι ςθμειϊςεων ι προςκικθ ςτοιχείων ςτα ανωτζρω ζντυπα.



Φιάλεσ και υλικά ςφραγίςματοσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ δειγματολθψία.
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4.8.4. Ολοκλιρωςθ ελζγχου
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και πζραν τθσ απαιτοφμενθσ επίδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου, το
ελεγκτικό κλιμάκιο ενθμερϊνει ςυνοπτικά τον ελεγχόμενο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. Εάν δεν
παρευρίςκεται ςτθ δειγματολθψία ο ελεγχόμενοσ λαμβάνεται μζριμνα να ενθμερωκεί εγγράφωσ μόλισ
εντοπιςτεί. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, ο ελεγχόμενοσ ενθμερϊνεται για τισ ενζργειεσ που
κα ακολουκιςουν.
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5.

Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ.

Η αρμόδια ελεγκτικι αρχι οφείλει αμζςωσ μόλισ διαπιςτωκεί παράβαςθ να κινιςει τθν προβλεπόμενθ από
τον νόμο διαδικαςία. Η διαδικαςία αυτι είναι:
1. Η υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ
παράβαςθσ του παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται μζςα ςε προκεςμία
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ να υποβάλει ζγγραφο υπόμνθμα με τισ απόψεισ του.
Το ζγγραφο τθσ γνωςτοποίθςθσ περιλαμβάνει :
 Τθ γνωςτοποίθςθ τθσ παράβαςθσ. Για παράδειγμα: «Κατά τον ζλεγχο που διενιργθςε
ελεγκτικό κλιμάκιο τθσ υπθρεςίασ μασ ςτισ …/…/2012 ςτθν αποκικθ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που διατθρείτε ςτθν περιοχι ……, διαπιςτϊκθκε θ κατοχι
μθ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και ςυγκεκριμζνα των ςκευαςμάτων α)…
β) … και γ)… ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν από …/…/2012 Ζκκεςθ Ελζγχου, αντίγραφο
τθσ οποίασ ςασ επιδόκθκε (ςασ αποςτζλλεται)».
 Τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για παράδειγμα ςε ςυνζχεια του ανωτζρω παραδείγματοσ:
«Σφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): όποιοσ κατζχει μζςα ςτθ
χϊρα φυτοπροςτατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν ζχει χορθγθκεί άδεια διάκεςθσ ςτθν
αγορά ι θ άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά τοφ ζχει ανακλθκεί ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια
παράλλθλου εμπορίου ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια πειραματιςμοφ, τιμωρείται με πρόςτιμο
από χίλια (1.000) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ.»
 Τθν κλιςθ για υποβολι ζγγραφων απόψεων. Για παράδειγμα: «Μετά τα ανωτζρω καλείςτε
μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ να υποβάλετε ζγγραφο
υπόμνθμα με τισ απόψεισ ςασ για τθ διαπιςτωκείςα παράβαςθ».
Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ αρνθκεί να παραλάβει το ανωτζρω ζγγραφο, θ επίδοςθ
γίνεται με δικαςτικό κλθτιρα ι με κυροκόλλθςθ από δικαςτικό κλθτιρα.
2. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο παραβάτθσ ζχει
υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το φάκελο
τθσ υπόκεςθσ ςτθν αρμόδια αρχι.
Ο φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ περιλαμβάνει όλα τα ςχετικά ζγγραφα τθσ υπόκεςθσ ςε επικυρωμζνα
αντίγραφα και οπωςδιποτε:
 Τθν Ζκκεςθ Ελζγχου ι ςτισ περιπτϊςεισ δειγματολθψιϊν, το πρακτικό δειγματολθψίασ και
τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ.
 Το ζγγραφο γνωςτοποίθςθσ παράβαςθσ και κλιςθσ υποβολισ κζςεων του ενδιαφερόμενου
 Τθν απάντθςθ του ενδιαφερόμενου ι εφόςον δεν υποβλικθκε δθλϊνεται ρθτά ςτο
διαβιβαςτικό ζγγραφο του φακζλου ότι δεν υπιρξε εμπρόκεςμθ απάντθςθ από τον
ενδιαφερόμενο.
 Κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο, όπωσ αλλθλογραφία που αφορά τθν υπόκεςθ με άλλεσ
υπθρεςίεσ, εντολζσ ελζγχου, εξζταςθ προςφυγισ, κλπ. Η υπθρεςία που διενιργθςε τον
ζλεγχο δεν οφείλει να υποβάλει τισ απόψεισ τθσ για τισ κζςεισ του ελεγχόμενου ωσ προσ τθ
διαπιςτωκείςα παράβαςθ εκτόσ αν από τον ελεγχόμενο αμφιςβθτοφνται ενζργειεσ τθσ
ελεγκτικισ υπθρεςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο
υποβάλει τεκμθριωμζνα τισ απόψεισ τθσ.
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6. Αξιολόγθςθ εφαρμογισ προγράμματοσ ελζγχου
Η αρμόδια ελεγκτικι αρχι κατά το μινα Δεκζμβριο κάκε ζτουσ διενεργεί αξιολόγθςθ των ελζγχων που
διενιργθςε με ςκοπό να εντοπιςτοφν ατζλειεσ του ςυςτιματοσ και να αναδειχκοφν προτάςεισ βελτίωςθσ.
Για παράδειγμα λόγω τθσ βελτίωςθσ των αναλυτικϊν δυνατοτιτων ενόσ εργαςτθρίου, θ αρμόδια ελεγκτικι
αρχι ενθμερϊνεται ότι είναι πλζον δυνατι θ αξιολόγθςθ μεγαλφτερου αρικμοφ δειγμάτων φυτικϊν ιςτϊν.
Άλλο παράδειγμα είναι ότι μπορεί να προκφψει από τον ζλεγχο που διενεργικθκε θ ανάγκθ
εντατικοποίθςθσ των ελζγχων για μθ εγκεκριμζνα ι για μίγματα βυτίου. Η αξιολόγθςθ αφορά και κζματα
προςωπικοφ όπου μπορεί για παράδειγμα με βάςθ τα αποτελζςματα των ελζγχων να αποφαςιςτεί θ
εναςχόλθςθ με κζματα ελζγχων επιπλζον υπαλλιλων.
Η αξιολόγθςθ ςυνίςταται ςτθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου που παρατίκεται ςτο Ραράτθμα τθσ παροφςασ
εγκυκλίου
Οι προτάςεισ βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ που μποροφν να υλοποιθκοφν από τθν ίδια τθν ελεγκτικι αρχι,
υλοποιοφνται άμεςα. Ρροτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει να ενεργιςει θ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι, γίνεται
άμεςα ζγγραφο με τισ ηθτοφμενεσ ενζργειεσ.

7. Εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν
Η αρμόδια αρχι αμζςωσ μετά τθν ετιςια αξιολόγθςθ των ελζγχων που διενιργθςε προχωρά ςτθ λιψθ των
αναγκαίων διορκωτικϊν μζτρων.
Η Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι, αξιολογϊντασ τισ προτάςεισ όλων των αρμοδίων ελεγκτικϊν αρχϊν, προχωρά
ςτθ λιψθ των αναγκαίων διορκωτικϊν μζτρων, τα οποία αποτυπϊνονται ςτο ετιςιο πρόγραμμα ελζγχων
ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και εφαρμόηονται από όλεσ τισ ελεγκτικζσ αρχζσ.
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8. Δικαιϊματα ελεγχόμενου
Ο ελεγχόμενοσ παραγωγόσ διατθρεί τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία γενικι
και ειδικι. Κατωτζρω γίνεται αναφορά ςτα δικαιϊματα του ελεγχόμενου όςον αφορά τθν πρόςβαςθ που
μπορεί να ζχει ςε ζγγραφα και τθ δυνατότθτα προςφυγισ.
8.1. Ρρόςβαςθ ςε ζγγραφα
Σφμφωνα με το άρκρο 5 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45) Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει:
1.

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ των
διοικθτικϊν εγγράφων. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ οδθγίεσ, απαντιςεισ
τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ.

2.

Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει
γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με
υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ.
Το κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το
ζγγραφο αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν παραβλάπτεται απόρρθτο το οποίο
προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Η αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να αρνθκεί τθν
ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου αν το ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του Υπουργικοφ
Συμβουλίου, ι αν θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ
τθν ζρευνα δικαςτικϊν, «διοικητικϊν», αςτυνομικϊν ι ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν
τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ.
* Η λζξθ «διοικθτικϊν» προςτζκθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 8 του ν. 2880/2001 .(ΦΕΚ 9
Αϋ/30.1.2001)+

3.

4.

Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 αςκείται: α) με μελζτθ του εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ,
ι β) με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.
Η ςχετικι δαπάνθ αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα, εκτόσ αν ο νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Αν
πρόκειται για πλθροφορίεσ ιατρικοφ χαρακτιρα, αυτζσ γνωςτοποιοφνται ςτον αιτοφντα με τθ
βοικεια γιατροφ, ο οποίοσ ορίηεται για το ςκοπό αυτόν.

5.

Η άςκθςθ του κατά τισ παρ. 1 και 2 δικαιϊματοσ γίνεται με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ τυχόν
δικαιωμάτων πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.

6.

Η χρονικι προκεςμία για τθ χοριγθςθ εγγράφων κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 ι τθν
αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πολίτθ είναι είκοςι (20) θμζρεσ».
*Η παρ. 6 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.3230/2004.(ΦΕΚ 44
Αϋ/11.2.2004)+

8.2. Ρροςφυγι
Στον ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) που ρυκμίηει κζματα κυρϊςεων για παραβάςεισ τθσ περί
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων νομοκεςίασ δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ «εηδηθήξ
δημηθεηηθήξ, ή εκδηθμθακμύξ πνμζθογήξ». Σφμφωνα με το άρκρο 5 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45)
Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει:
1. Αν από τισ ςχετικζσ διατάξεισ δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ τθσ, κατά το επόμενο
άρκρο, ειδικισ διοικθτικισ, ι ενδικοφανοφσ προςφυγισ, ο ενδιαφερόμενοσ, για τθν
αποκατάςταςθ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ των ζννομων ςυμφερόντων του που προκαλείται από
ατομικι διοικθτικι πράξθ μπορεί, για οποιονδιποτε λόγο, με αίτθςι του, να ηθτιςει, είτε από τθ
διοικθτικι αρχι θ οποία εξζδωςε τθν πράξθ, τθν ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςι τθσ (αίτθςθ
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κεραπείασ), είτε, από τθν αρχι θ οποία προΐςταται εκείνθσ που εξζδωςε τθν πράξθ, τθν ακφρωςι
τθσ (ιεραρχικι προςφυγι).
2. Η διοικθτικι αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται θ, κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο, αίτθςθ οφείλει
να γνωςτοποιιςει ςτον ενδιαφερόμενο τθν απόφαςι τθσ για τθν αίτθςθ αυτι το αργότερο μζςα
ςε τριάντα (30) θμζρεσ, εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ προβλζπεται διαφορετικι προκεςμία.
3. Αν αρμόδια για τθν ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ ι τθν ακφρωςθ είναι άλλθ διοικθτικι αρχι, εκείνθ
ςτθν οποία κατατζκθκε θ αίτθςθ κεραπείασ ι θ ιεραρχικι προςφυγι οφείλει να τθ διαβιβάςει
ςτθν αρμόδια αρχι το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ
γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ, ςτον ενδιαφερόμενο, πρζπει να γίνεται μζςα
ςτθν κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο προκεςμία.
4. Αν θ πράξθ ακυρωκεί, θ υπόκεςθ επανζρχεται ςτθν αρχι που εξζδωςε τθν πράξθ, εκτόσ αν οι
ςχετικζσ διατάξεισ προβλζπουν αρμοδιότθτα τθσ προϊςτάμενθσ αρχισ για τθν ζκδοςι τθσ.

9. Ετιςια αναφορά ελζγχων ςτθ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι
Σφμφωνα με το άρκρο 68 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1107/2009: «Τα κράτθ μζλθ διενεργοφν επίςθμουσ
ελζγχουσ προκειμζνου να εξαςφαλίηουν τθ ςυμμόρφωςθ με τον παρόντα κανονιςμό. Τα κράτθ μζλθ
οριςτικοποιοφν και διαβιβάηουν ςτθν Επιτροπι ζκκεςθ ςχετικά με τθν ζκταςθ και τα αποτελζςματα
αυτϊν των ελζγχων εντόσ ζξι μθνϊν από το τζλοσ του ζτουσ το οποίο αφοροφν οι εκκζςεισ».
Σφμφωνα με το άρκρο 55 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1107/2009: «Τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται ορκά. Η ορκι χριςθ περιλαμβάνει τθν εφαρμογι των αρχϊν ορκισ πρακτικισ
φυτοπροςταςίασ και τθν τιρθςθ των όρων που κεςπίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 31 και κακορίηονται
ςτθ ςιμανςθ. Συμμορφϊνεται επίςθσ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και, ιδίωσ, με τισ γενικζσ
αρχζσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 14 και το
παράρτθμα ΙΙΙ τθσ εν λόγω οδθγίασ, που εφαρμόηεται το αργότερο από 1θσ Ιανουαρίου 2014»
Σφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), θ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ
Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται ωσ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι
(ΣΕΑ) για τθν εφαρμογι μεταξφ άλλων των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1107/2009.
Ωσ εκ τοφτου μζχρι τισ 30 Ιουνίου ζκαςτου ζτουσ θ Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι πρζπει να διαβιβάηει ςτθν
Επιτροπι ζκκεςθ ςχετικά με τθν ζκταςθ και τα αποτελζςματα των επιςιμων ελζγχων ςτα
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Μζροσ αυτισ τθσ ζκκεςθσ είναι και οι ζλεγχοι ςε παραγωγοφσ - χριςτεσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Οι αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ πρζπει μζχρι τισ 31 Μαρτίου ζκαςτου ζτουσ να διαβιβάηουν ςτθ
Συντονιςτικι Εκνικι Αρχι, ζκκεςθ με τουσ ελζγχουσ που διενιργθςαν ςε παραγωγοφσ - χριςτεσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ.
Για τθ διευκόλυνςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν παρατίκεται πίνακασ που πρζπει να ςυμπλθρϊνεται όςον
αφορά του ςυγκεκριμζνουσ ελζγχουσ:
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΡΑΑΓΩΓΟΥΣ – ΧΗΣΤΕΣ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΠΝΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΧΗ: ……………………………………………………..
ΖΛΕΓΧΟΙ

ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ: ……………
Ρλικοσ
Ελζγχων

Αρικμόσ
Ραραβάςεων

1. Ζλεγχοι εγγράφων και καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων
2. Ζλεγχοι κατάρτιςθσ ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
3. Ζλεγχοι προετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και εφαρμογισ
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
4. Ζλεγχοι
χριςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων
μζςω
δειγματολθψίασ και ελζγχου υπολειμμάτων του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ ςε φφλλα και τμιματα φυτϊν
5. Ζλεγχοι
χριςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων
μζςω
δειγματολθψίασ και ελζγχου υπολειμμάτων του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ ςε ςυγκομιςκζντα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ
6. Ζλεγχοι
χριςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων
μζςω
δειγματολθψίασ εδάφουσ και εργαςτθριακοφ ελζγχου υπολειμμάτων
του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
7. Ζλεγχοι
χριςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων
μζςω
δειγματολθψίασ και ελζγχου του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ του
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΧΗΣ:

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012

Σελίδα 44

Σ.Ε.Α.

45

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

10. Ζναρξθ εφαρμογισ
Οι ζλεγχοι ςτουσ παραγωγοφσ – χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από 1-1-2013 κα διεξάγονται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο.
Ο ςχεδιαςμόσ των ελζγχων αυτϊν κα διενεργθκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτα τζλθ του 2012 ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο.

11. Ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ
Α. Ευρωπαϊκι νομολογία
1. Ο Κανονιςμόσ ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ
Οκτωβρίου 2009, ςχετικά με τθ διάκεςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν αγορά και τθν
κατάργθςθ των οδθγιϊν 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
2. Η Οδθγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Οκτωβρίου
2009, ςχετικά με τθν κοινι κζςθ του Συμβουλίου που αφορά τον κακοριςμό πλαιςίου κοινοτικισ
δράςθσ με ςκοπό τθν επίτευξθ ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων.
3. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 396/2005 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 23θσ
Φεβρουαρίου 2005, για τα ανϊτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μζςα θ
πάνω ςτα τρόφιμα και τισ ηωοτροφζσ φυτικισ και ηωϊκισ προζλευςθσ και για τθν τροποποίθςθ τθσ
Οδθγίασ 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 29θσ
Απριλίου 2004 για τθ διενζργεια επίςθμων ελζγχων τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τθ νομοκεςία περί
ηωοτροφϊν και τροφίμων και προσ τουσ κανόνεσ για τθν υγεία και τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων.
Β. Νόμοι – Υπουργικζσ Αποφάςεισ – Ρροεδρικά Διατάγματα
1. Ο νόμοσ 4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) “Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά, ορκολογικι χριςθ
αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ”.
2. Η με αρικ. 91972/2003 (ΦΕΚ Βϋ123) Kοινι Υπουργικι Aπόφαςθ περί «Κακιζρωςθσ κοινοτικϊν
μεκόδων δειγματολθψίασ για τον επίςθμο ζλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μζςα και
πάνω ςε προϊόντα φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ και κατάργθςθ τθσ ΚΥΑ 236429/1983 (Β106), ςε
εναρμόνιςθ προσ τθν οδθγία 2002/63/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 11θσ Ιουλίου 2002».
Γ. Εγκφκλιοι - ζγγραφα
1. Το με αρικ. πρωτ. 1061/14189/3-2-2012 ζγγραφο τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ ςχετικά με τουσ
επίςθμουσ ελζγχουσ και τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςτα πλαίςια του ν.4036/2012.
2. Το με αρικ. πρωτ. 2538/23216/12-3-2012 ζγγραφο τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ για τθν καταγραφι τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
3. Το με αρικ. πρωτ. 3316/36486/28-3-2012 ζγγραφο τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ που αφορά τθν
Κατευκυντιρια Οδθγία Διενζργειασ Δειγματολθψίασ Υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων ςε πρωτογενι τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ.
4. Το με αρικ. πρωτ. 3317/36487/28-3-2012 ζγγραφο τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ που αφορά τθ
διαςφνδεςθ αυτοελζγχων επιχειριςεων τροφίμων και επίςθμων ελζγχων ςτα υπολείμματα
φυτοφαρμάκων.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ

Ρ1

Ζκκεςθ Ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ2

Ζντυπο Ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ3

Ζντυπο Ελζγχου εγγράφων και καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ4

Ζντυπο Ελζγχου κατάρτιςθσ ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ5

Ζντυπο Ελζγχου αποκικθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ6

Ζντυπο Ελζγχου προετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ

Ρ7

Ρρακτικό δζςμευςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ8

Ρλθροφοριακό δελτίο δείγματοσ φυτικϊν ιςτϊν για ζλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και πρακτικό δειγματολθψίασ

Ρ9

Ρλθροφοριακό δελτίο δείγματοσ εδάφουσ για ζλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και πρακτικό δειγματολθψίασ

Ρ10

Ρλθροφοριακό δελτίο δείγματοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και
πρακτικό δειγματολθψίασ

Ρ11

Ρλθροφοριακό δελτίο δείγματοσ για ζλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και
πρακτικό δειγματολθψίασ

Ρ12

Ετιςια αξιολόγθςθ ελζγχων παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σ.Ε.Α.

47

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

Στοιχεία Υπθρεςίασ
που διενεργεί τον
ζλεγχο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΑΓΩΓΟΥ - ΧΗΣΤΗ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σιμερα, …./…./…… και ϊρα ……..κλιμάκιο τθσ …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….….…….…….…………
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… αποτελοφμενο
από τουσ υπαλλιλουσ: …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
…….…….…….…….…….…….…….……. διενιργθςε επιτόπιο ζλεγχο ςτον παραγωγό κ. …….…….…….…….…….…….…….
…….…….…….…….…….…….…….…….……., Α.Φ.Μ.: …….…….…….…….…….……., ςε εφαρμογι τθσ …………………………
……………………………………………… εντολισ ελζγχου και ςυμπλιρωςε τα παρακάτω ζντυπα ελζγχου:
Α.

1. Στοιχεία παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Β.

2. Ζντυπο ελζγχου εγγράφων και καταγραφϊν χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων (φ.π.)

Γ.

3. Ζντυπο ελζγχου κατάρτιςθσ ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Δ.

4. Ζντυπο ελζγχου αποκικθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ε.

5. Ζντυπο ελζγχου προετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ και εφαρμογισ φ.π.

(επιλζγετε ανάλογα το ζντυπο που ςυμπλθρϊκθκε. Σε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεται το ζντυπο με τα ςτοιχεία του παραγωγοφ –
χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων)

Αποτελζςματα επιτόπιου ελζγχου: Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκαν τα παρακάτω:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
“Ρ1: Ζντυπο Ζκκεςθσ Ελζγχου”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σ.Ε.Α.

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

48
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(εφόςον απαιτείται ςυμπλθρϊνονται τα επιπρόςκετα φφλλα και προςυπογράφονται από τον ελεγκτι και τον ελεγχόμενο)

Επίςθσ, λιφκθκαν τα παρακάτω δείγματα :
Α.

Δείγμα φυτικϊν ιςτϊν από τθν καλλιζργεια (φφλλα, βλαςτοί, άνκθ, μικτό δείγμα)

Β.

Δείγμα ψεκαςτικοφ διαλφματοσ του εφαρμοηόμενου φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ

Γ.

Δείγμα εδάφουσ από τθν καλλιζργεια

(εφόςον ζχει λθφκεί δείγμα επιλζγετε ανάλογα)

Ο παριςτάμενοσ παραγωγόσ ζλαβε γνϊςθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου και ζλαβε αντίγραφο αυτισ :
Α.

Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου

Β.

Με ζγγραφο τθσ αρμόδιασ ελεγκτικισ αρχισ

(επιλζγετε ανάλογα)

Κατά τθσ ζκκεςθσ ελζγχου ο παραγωγόσ ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
24, παρ. 1 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Οι ςυντάξαντεσ τθν Ζκκεςθ
Ελζγχου υπάλλθλοι

Ο ελεγχόμενοσ παραγωγόσ –
χριςτθσ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων

(όνομα – υπογραφι)

(όνομα – υπογραφι)

“Ρ1: Ζντυπο Ζκκεςθσ Ελζγχου”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σ.Ε.Α.

49

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

Συνζχεια Ζκκεςθσ Ελζγχου:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Υπογραφι ελεγκτι:

Υπογραφι Ελεγχόμενου:

“Ρ1: Ζντυπο Ζκκεςθσ Ελζγχου”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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50
Στοιχεία Υπθρεςίασ
που διενεργεί τον
ζλεγχο

ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΑΓΩΓΟΥ - ΧΗΣΤΗ
ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΠΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΑΓΩΓΟΥ – ΧΗΣΤΗ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ρ2.1 ΕΡΩΝΥΜΟ

Ρ2.2 ΟΝΟΜΑ
Ρ2.3 ΡΑΤΩΝΥΜΟ
Ο ελεγχόμενοσ είναι
παραγωγόσ που
εφαρμόηει φπ

ΝΑΙ/ ΟΧΙ Ο ελεγχόμενοσ είναι
επαγγελματίασ εφαρμοςτισ
φπ

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Ρ2.4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΑΦΜ
Ρ2.5 Ελεγχόμενθ
εγκατάςταςθ/
δραςτθριότθτα
Συντεταγμζνεσ κζςθσ
ελζγχου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ:

Ονοματεπϊνυμο
1.

Υπογραφι

2.
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:

“Ρ2: Ζντυπο Ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φπ”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σ.Ε.Α.

51

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΦΩΝ ΧΗΣΗΣ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ερϊτθςθ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ (*)

Ρ3.1.

Ελζγχκθςαν
τιμολόγια
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

προμικειασ

Ρ3.2.

Καταςτιματα
εμπορίασ
φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων που εξζδωςαν τα τιμολόγια

Ρ3.3.

Τθρείται και ςυμπλθρϊνεται θμερολόγιο χριςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων;

Ρ3.4.

Οι τρεισ τελευταίεσ εφαρμογζσ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων διενεργικθκαν ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν ετικζτα των ςκευαςμάτων;

Σθμειϊςεισ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:
ΥΡΟΓΑΦΗ ΡΑΑΓΩΓΟΥ/ΧΗΣΤΗ Φ.Ρ.:

ΥΡΟΓΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ:

“Ρ3: Ζντυπο ελζγχου εγγράφων/καταγραφϊν χριςθσ φπ”
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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Σ.Ε.Α.

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

52

Ερϊτθςθ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ρ4.1.

Ζχει παρακολουκιςει προγράμματα κατάρτιςθσ ςε
κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων;

Ρ4.2.

Κατζχεται πιςτοποιθτικό κατάρτιςθσ, ωσ απόδειξθ
επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Ραραρτιματοσ Β
του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8)

ΑΡΑΝΤΗΣΗ (*)

Σθμειϊςεισ:

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:
ΥΡΟΓΑΦΗ ΡΑΑΓΩΓΟΥ/ΧΗΣΤΗ Φ.Ρ.:

ΥΡΟΓΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ:

“Ρ4: Ζντυπο ελζγχου κατάρτιςθσ”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012

Σελίδα 52

Σ.Ε.Α.

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΟΘΗΚΗΣ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

53
Ερϊτθςθ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ (*)

Ρ5.1

Φζρουν τα αποκθκευόμενα
διάκεςθσ ςτθν αγορά;

προϊόντα

άδεια

Ρ5.2

Αποκθκεφονται τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςε
χϊρο κλειδωμζνο μακριά από παιδιά;

Ρ5.3

Διατθροφνται τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςτθν
αρχικι τουσ ςυςκευαςία;

Ρ5.4

Αποκθκεφονται τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςε
χϊρο μακριά από τρόφιμα, ποτά και ηωοτροφζσ;

Ρ5.5

Διατθροφνται τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςε
ςυνκικεσ
αποκικευςθσ
ςφμφωνεσ
με
τισ
αναγραφόμενεσ επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ;

Ρ5.6

Είναι τα αποκθκευόμενα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα εντόσ τθσ αναγραφόμενθσ επί τθσ ετικζτασ
τουσ θμερομθνίασ λιξθσ;

Ρ5.7

Λοιπζσ απαιτιςεισ που τυχόν αναφζρονται ςτθν
ετικζτα τθροφνται;

(*) Σε περίπτωςθ που δεν καλφπτεται θ απαίτθςθ να δίδεται ςφντομθ περιγραφι τθσ κατάςταςθσ και να λαμβάνονται αποδεικτικά
ςτοιχεία (π.χ. φωτογράφιςθ με ψθφιακι μθχανι τθσ διαπιςτοφμενθσ κατάςταςθσ.

Ρεριγραφι Κατάςταςθσ:

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:
ΥΡΟΓΑΦΗ ΡΑΑΓΩΓΟΥ/ΧΗΣΤΗ Φ.Ρ.:

ΥΡΟΓΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ:

“Ρ5: Ζντυπο ελζγχου αποκικθσ φπ”
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012

Σελίδα 53

Σ.Ε.Α.

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΦΑΜΟΓΗΣ
ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

54

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ερϊτθςθ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ (*)

Ρ6.1

Είναι το χρθςιμοποιοφμενο ςκεφαςμα κατάλλθλο για
το ςκοπό που εφαρμόηεται (εγκεκριμζνο για τθν
ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια και ςτόχο);

Ρ6.2

Δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν εφαρμογι μθ χθμικϊν
μεκόδων εφόςον είναι διακζςιμεσ για τθν
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ;

Ρ6.3

Ζχει ενθμερωκεί ο παραγωγόσ για τισ οδθγίεσ που
αναγράφονται
επί
τθσ
ςυςκευαςίασ
του
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ;

Ρ6.4

Χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα προςτατευτικά
μζςα ςφμφωνα με τα οριηόμενα επί τθσ ςυςκευαςίασ
του φπ (μάςκα, φόρμα, γάντια, μπότεσ);

Ρ6.5

Χρθςιμοποιοφνται μζςα μζτρθςθσ του αναγκαίου
ςκευάςματοσ κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό;

Ρ6.6

Λαμβάνεται μζριμνα θ προετοιμαηόμενθ ποςότθτα
ψεκαςτικοφ διαλφματοσ να προςεγγίηει τθν
απαιτοφμενθ για τθν εφαρμογι (ελαχιςτοποίθςθ
περίςςειασ);

Ρ6.7

Είναι θ χρθςιμοποιοφμενθ δοςολογία εντόσ των
ορίων τθσ ετικζτασ του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ;

Ρ6.8

Τα κενά δοχεία ςυςκευαςίασ ςυλλζγονται και
διαχειρίηονται ςφμφωνα με τον αναγραφόμενο επί
τθσ ςυςκευαςίασ τουσ τρόπο;

Ρ6.9

Είναι το ςτάδιο τθσ καλλιζργειασ κατάλλθλο για τθν
εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου ςκευάςματοσ;

Ρ6.10

Ζχει τθρθκεί το αναγραφόμενο μεςοδιάςτθμα
μεταξφ δφο ψεκαςμϊν όπου αυτό αναφζρεται;

Ρ6.11

Ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα προςτατευτικά
μζτρα για τθν υγεία του χριςτθ όπωσ προβλζπονται
ςτθν ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ;

Ρ6.12

Υπάρχει κοντά ςτο χϊρο εφαρμογισ διακζςιμθ πθγι
νεροφ για χριςθ προσ αντιμετϊπιςθ τυχόν
ατυχθμάτων;
“Ρ6: Ζντυπο ελζγχου ετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ & εφαρμογισ φπ”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012

Σελίδα 54

Σ.Ε.Α.

55

[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

Ρ6.13

Επιτρζπουν οι επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ
(άνεμοσ, βροχι κλπ.) τθν εφαρμογι του
ςυγκεκριμζνου ςκευάςματοσ;

Ρ6.14

Λαμβάνεται μζριμνα για τθν αποφυγι μολφνςεων
γειτονικϊν καλλιεργειϊν από τθν εφαρμογι του
ςκευάςματοσ;

5.15

Εφόςον υφίςτανται ςχετικζσ προβλζψεισ επί τθσ
ςυςκευαςίασ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ,
είναι ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ κατάλλθλοσ
για
τθ
χριςθ
των
εφαρμοηόμενων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

Ρ6.16

Εφόςον υφίςτανται ςχετικζσ προβλζψεισ επί τθσ
ςυςκευαςίασ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ,
λαμβάνονται μζτρα προςταςίασ για τισ μζλιςςεσ ι τα
παραγωγικά ηϊα;

Ρ6.17

Λαμβάνονται μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ
περίςςειασ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ;

Ρ6.18

Λοιπζσ απαιτιςεισ που τυχόν αναφζρονται ςτθν
ετικζτα τθροφνται;

(*)Σε περίπτωςθ που δεν καλφπτεται θ απαίτθςθ να δίδεται ςφντομθ περιγραφι τθσ κατάςταςθσ και να λαμβάνονται αποδεικτικά
ςτοιχεία (π.χ. φωτογράφιςθ με ψθφιακι μθχανι τθσ διαπιςτοφμενθσ κατάςταςθσ

Ρεριγραφι Κατάςταςθσ:

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:
ΥΡΟΓΑΦΗ ΡΑΑΓΩΓΟΥ/ΧΗΣΤΗ Φ.Ρ.:

ΥΡΟΓΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ:

“Ρ6: Ζντυπο ελζγχου ετοιμαςίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ & εφαρμογισ φπ”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

Στοιχεία Υπθρεςίασ
που διενεργεί τον
ζλεγχο

ΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σιμερα

…./…./20…..,

θμζρα

………………………….,

οι

κάτωκι

υπογράφοντεσ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
κατά

τον

ζλεγχο

του

κ.

………………………………………………………………………………………………………………

κατοίκου…..………………………………………………………………..

με

ΑΔΤ………….……………………

και

ΑΦΜ………………………………….., …..…………. και ςυγκεκριμζνα τθσ αποκικθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
που βρίςκονταν ςτθ διεφκυνςθ ………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ρροχωριςαμε ςτθ δζςμευςθ των παρακάτω φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων:
Εμπορικι ονομαςία

Συςκευαςία

Ροςότθτα

Αρικμόσ
παρτίδασ

Ημερομθνία
λιξθσ

Αιτία δζςμευςθσ
Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)
(Επιπλζον δεςμευμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα αναφζρονται ςε επιπρόςκετα φφλλα και προςυπογράφονται από τον ελεγκτι και
τον ελεγχόμενο)

Στισ δεςμευκείςεσ ποςότθτεσ μπικε μολυβδοςφραγίδα τθσ υπθρεςίασ μασ.
“Ρ7: Ρρακτικό δζςμευςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

Τα ανωτζρω δεςμευκζντα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα παραδίδονται ςτον κάτοχό τουσ, ο οποίοσ
ορίηεται κεματοφφλακασ και μεςεγγυοφχοσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 256 και
259 του ΚΡΔ και υπόςχεται ςτθν Υπθρεςία μασ ότι κα καταβάλλει τθν δζουςα επιμζλεια και
προςοχι για τθν αςφαλι φφλαξθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, υποβαλλόμενοσ ςτισ προσ
τοφτο αναγκαίεσ δαπάνεσ και ευκυνόμενοσ με όλθ τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του για κάκε
δόλια ηθμία, καταςτροφι ι απϊλεια αυτϊν, ελεγχόμενοσ άλλωςτε επιπροςκζτωσ και για
καταδολίευςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ δανειςτοφ του (άρκρο 397 ΡΚ).
Το ελεγκτικό κλιμάκιο:

Ο Ραραλαβϊν κεματοφφλακασ και
μεςεγγυοφχοσ

1.
2.
3.

(όνομα – υπογραφι)

(όνομα – υπογραφι)

“Ρ7: Ρρακτικό δζςμευςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]
Συνζχεια καταγραφισ δεςμευκζντων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων

58
Εμπορικι ονομαςία

Συςκευαςία

Ροςότθτα

Αρικμόσ
παρτίδασ

Ημερομθνία
λιξθσ

Αιτία δζςμευςθσ
Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Μθ εγκεκριμζνο
(άρ.9§2 του
ν.4036/2012)

Λθγμζνο (άρ.9§6 του
ν.4036/2012)

Υπογραφι ελεγκτι:

Υπογραφι Ελεγχόμενου:
“Ρ7: Ρρακτικό δζςμευςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου εγγράφου (που ςυνοδεφει το δείγμα):
Αρικμόσ δείγματοσ (π.χ. 1 ι 2 ι κ.ο.κ.) :
Ημερομθνία δειγματολθψίασ :
Καλλιζργεια που δειγματίηεται (π.χ. βαμβάκι):
Στάδιο ανάπτυξθσ καλλιζργειασ:
Ρεριγραφι δείγματοσ (διαγράψτε ανάλογα):

Φυτά, φφλλα, άνκθ, βλαςτοί, μικτό
δείγμα

Σθμείο δειγματολθψίασ (κζςθ χωραφιοφ) :
Συντεταγμζνεσ κζςθσ δειγματολθψίασ (GPS):
Εργαςτθριακό δείγμα και αντίδειγμα (μονάδεσ, ι Kg):
Συςκευαςία & ςφράγιςθ δείγματοσ – αντιδείγματοσ :
Στοιχεία παραγωγοφ :
Ημερομθνία αποςτολισ ςτο εργαςτιριο :
Αρχι που διενεργεί τθν δειγματολθψία :
Αιτοφμενεσ δοκιμζσ :

Ο ΡΑΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΡΑΑΓΩΓΟΣ

Ο ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟΣ

(Ονοματεπϊνυμο)
Ζλαβα δείγμα προκειμζνου να διενεργθκεί ςε
αυτό εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υπολειμμάτων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
(Ονοματεπϊνυμο – Υπογραφι)

“Ρ8: Ρρακτικό δειγματολθψίασ φυτικϊν ιςτϊν”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου εγγράφου (που ςυνοδεφει το δείγμα):
Αρικμόσ δείγματοσ (π.χ. 1 ι 2 ι κ.ο.κ.)
Ημερομθνία δειγματολθψίασ :
Σθμείο δειγματολθψίασ (κζςθ χωραφιοφ):
Συντεταγμζνεσ κζςθσ δειγματολθψίασ (GPS):
Υφίςταται καλλιζργεια ςτο χωράφι που δειγματίηεται και αν
ναι ποια (π.χ. βαμβάκι):
Στάδιο ανάπτυξθσ καλλιζργειασ:
Ιςτορικό καλλιζργειασ όςον αφορά τισ εφαρμογζσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων:

Ρροθγοφμενθ καλλιζργεια (εφόςον είναι γνωςτι):
Εργαςτθριακό δείγμα και αντιδείγμα (Kg):
Συςκευαςία & ςφράγιςθ δείγματοσ – αντιδείγματοσ :
Στοιχεία παραγωγοφ :
Ημερομθνία αποςτολισ ςτο εργαςτιριο :
Αρχι που διενεργεί τθν δειγματολθψία :

Ο ΡΑΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΡΑΑΓΩΓΟΣ

Ο ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟΣ

(Ονοματεπϊνυμο – Ιδιότθτα )
Ζλαβα δείγμα προκειμζνου να διενεργθκεί ςε
αυτό εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υπολειμμάτων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
(Ονοματεπϊνυμο – Υπογραφι)
“Ρ9: Ρρακτικό δειγματολθψίασ εδάφουσ”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου εγγράφου (που ςυνοδεφει το δείγμα)
Αρικμόσ δείγματοσ (π.χ. 1 ι 2 ι κ.ο.κ.)
Ημερομθνία δειγματολθψίασ :
Σθμείο δειγματολθψίασ:
Στοιχεία χριςτθ που ετοίμαςε το ψεκαςτικό διάλυμα:
Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που χρθςιμοποιικθκαν
(κατά διλωςθ του χριςτθ που ετοίμαςε το ψεκαςτικό διάλυμα):
Τφποσ ψεκαςτικοφ μζςου:
Πγκοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ (όγκοσ βυτίου):
Καλλιζργεια που προορίηεται ι καλλιζργεια που εφαρμόςτθκε
το ψεκαςτικό διάλυμα:
Εργαςτθριακό δείγμα και αντίδειγμα (κ.εκ.) :
Συςκευαςία & ςφράγιςθ δείγματοσ – αντιδείγματοσ :
Ημερομθνία αποςτολισ ςτο εργαςτιριο :
Αρχι που διενεργεί τθν δειγματολθψία :
Αιτοφμενεσ δοκιμζσ :

Ο ΡΑΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΧΗΣΤΗΣ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

(Ονοματεπϊνυμο – Ιδιότθτα )

(Ονοματεπϊνυμο – Υπογραφι)

Ζλαβα δείγμα προκειμζνου να διενεργθκεί ςε
αυτό εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ.

“Ρρακτικό δειγματολθψίασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ”

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]

ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Η δειγματολθψία γίνεται ςφμφωνα με τθ με αρικ. 91972/2003 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Βϋ123) *Οδθγία 2002/63/ΕΚ]
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου/ θμερομθνία αποςτολισ εγγράφου (1)
Αρικμόσ δείγματοσ (2) ι Αρικμόσ αντιδείγματοσ (3)
Ημερομθνία δειγματολθψίασ
Είδοσ, Ροικιλία (4)
Εμπορικό Πνομα (5)
Σθμείο δειγματολθψίασ (τόποσ, κατάςτθμα, διεφκυνςθ)
Ρροζλευςθ ( χϊρα, νομόσ, περιοχι)
Συνολικι ποςότθτα φορτίου ι ελεγχόμενθσ παρτίδασ (6)
Εργαςτθριακό δείγμα και αντίδειγμα (μονάδεσ, ι Kg)
Συςκευαςία & ςφράγιςθ δείγματοσ – αντιδείγματοσ (7)
Στοιχεία εμπόρου ειςαγωγζα ι διακινθτι
Αποδεικτικά ιχνθλαςιμότθτασ δείγματοσ
Στοιχεία εμπόρου αποςτολζα ι ςυςκευαςτι
Στοιχεία παραγωγοφ
Στοιχεία για τθν καλλιζργεια (8)
Ημερομθνία παραγωγισ
Κωδικόσ αρικμόσ παραγωγισ
Αρχι που διενεργεί τθν δειγματολθψία
Ο ΡΑΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΕΜΡΟΟΣ/ ΡΑΑΓΩΓΟΣ Ή ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ ΤΟΥ

(Ονοματεπϊνυμο – Ιδιότθτα)

Ο ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

(Ονοματεπϊνυμο – Ιδιότθτα )
Ζλαβα δείγμα από το παραπάνω φορτίο
προκειμζνου να διενεργθκεί ςε αυτό
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υπολειμμάτων
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
ΤΟΡΟΣ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:

(Υπογραφι)
Ο ΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ

(Υπογραφι – ςφραγίδα)

“Ρρακτικό δειγματολθψίασ ςυγκομιςκείςασ παραγωγισ”
«Ζντυπο ετιςιασ αξιολόγθςθσ ελζγχων»
Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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63
Στοιχεία Υπθρεςίασ
που διενεργεί τον
ζλεγχο
Ημερομθνία: …/…/20…

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΡΑΑΓΩΓΩΝ – ΧΗΣΤΩΝ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΪΠΝΤΩΝ

Ελεγκτικό ςτάδιο

Αξιολογοφμενθ δραςτθριότθτα

Σχεδιαςμόσ ελζγχων

Διεξαγωγι ελζγχων

Αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ

Ρρόγραμμα ΣΕΑ

Καλφφκθκε επαρκϊσ το πρόγραμμα τθσ ΣΕΑ;

Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ

Από
τουσ
διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ
προζκυψε θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ των
επιδιωκόμενων ςκοπϊν;

Απαιτείται βελτίωςθ τθσ
διαδικαςίασ;

Απαιτείται βελτίωςθ των εντφπων;

Απαιτείται εναςχόλθςθ επιπλζον
προςωπικοφ;

Καλφφκθκαν οι επιδιωκόμενοι
ςκοποί;

Τα εργαλεία ελζγχου που
χρθςιμοποιικθκαν ιταν επαρκι
για τον επιδιωκόμενο ςκοπό;

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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[Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων]
Απαιτείται επιπλζον κατάρτιςθ
ςτουσ ελεγκτζσ;

64

Ρροτάςεισ βελτίωςθσ

«Ζντυπο ετιςιασ αξιολόγθςθσ ελζγχων»

Συντάκτης: Σ.Ε.Α. Έκδοση 1.0/9/2012
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