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 «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή ‘βέλτιστων πρακτικών-best practices’ μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων ελέγχου παράνομων γεωργικών φαρμάκων 

 

Το ‘λαθρεμπόριο’ και η διακίνηση παράνομων γεωργικών φαρμάκων έχει αυξηθεί 

δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ο συνηθέστερος τρόπος διακίνησης τους είναι 

μέσω προϊόντων παράλληλου εμπορίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2010 τα 

παράνομα γεωργικά φάρμακα αντιστοιχούσαν στο 15% της ελληνικής αγοράς 

προϊόντων φυτοπροστασίας έναντι ποσοστού 10% το 2009 και 7% το 2008, 

σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). 

Στα παράνομα γεωργικά φάρμακα (γφ) περιλαμβάνονται τα ‘πλαστά-counterfeit’ 

προϊόντα και τα μη εγκεκριμένα. Η παράνομη διακίνησή τους κατ’ αρχήν 

συνεπάγεται την απώλεια φορολογικών εσόδων για το κράτος. Επιπλέον, έχουν 

προκαλέσει στο παρελθόν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες είτε με μείωση της 

απόδοσης είτε με ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής. Σε αντίθεση με τα 

εγκεκριμένα γφ, τα προϊόντα αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε ελέγχους από 

παρασκευάστριες εταιρείες καθώς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου, με 

αποτέλεσμα από τη χρήση τους να τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον, η υγεία των 

αγροτών και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων. 

Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου διεξάγει με τεχνική και επιστημονική αρτιότητα 

εργαστηριακές αναλύσεις στα γεωργικά φάρμακα. Στις αναλύσεις αυτές 

συμπεριλαμβάνεται ταυτοποίηση και έλεγχος της περιεκτικότητας της δραστικής 

ουσίας, αξιολόγηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων, έλεγχος ψεκαστικών διαλυμάτων, 

έλεγχος ομοιότητας σκευασμάτων παραλλήλου εμπορίου και έλεγχος παράνομων 

γεωργικών φαρμάκων. 

Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου είναι το Κεντρικό Εργαστήριο Ελέγχου 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Χώρας και συνεργάζεται άριστα με τη 

Συντονιστική Εθνική Αρχή για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τη Διεύθυνση 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 



Πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα ελέγχου για τα 

παράνομα γεωργικά φάρμακα που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2015 στην 

Ομάδα Εργασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Working Group), 

αναγνωρίζει ως Βέλτιστη Πρακτική (Best Practices) την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων Εθνικών Εργαστηρίων αναφέροντας ως παράδειγμα το Εργαστήριο 

Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή η συνεργασία που έχουν οι 

αρμόδιες αρχές στη χώρα μας και συγκεκριμένα η συνεργασία της αρμόδιας αρχής 

Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης μη 

εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων αλλά και της αξιολόγησης της ποιότητας των 

εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων που διακινούνται στη Χώρα μας και 

χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες παραγωγούς, καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υποδειγματική 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Εργαστηρίου 

Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου. 

Η επιτυχής εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου που ακολουθείται από το 

Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων αναγνωρίστηκε σε Ευρωπαϊκό  

επίπεδο και από το γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (Food and 

Veterinary Office - FVO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την επιθεώρηση που 

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου (τελική έκθεση FVO:http: 

//ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=9797, Μάιος 2012). 

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου του έργου που 

παράγεται από το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του 

Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και της ικανότητας του να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις που απορρεόυν από την 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή προκύπτουν από τις ανάγκες της αγοράς.  
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