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Θέµα: «Ενηµέρωση παραγωγών για την αντιµετώπιση των παράνοµων γεωργικών 
φαρµάκων» 

Με σκοπό την αντιµετώπιση των παράνοµων γεωργικών φαρµάκων παρακαλούµε όπως 
ενηµερώσετε όλα τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε τις συνηµµένες 
οδηγίες αναγνώρισης των νόµιµων γεωργικών φαρµάκων και καταγγελίας των παράνοµων 
γεωργικών φαρµάκων. 

Συνιστάται οι συνηµµένες οδηγίες να επικολληθούν στην είσοδο των καταστηµάτων εµπορίας 
γεωργικών φαρµάκων ή σε εµφανές σηµείο καθώς επίσης στις υπηρεσίες σας και σε κάθε τοπικό 
γραφείο που επισκέπτονται αγρότες – επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων.  

Οι συνηµµένες οδηγίες θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ 

 



 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Οδηγίες στους επαγγελµατίες χρήστες  

για την αναγνώριση των νόµιµων γεωργικών φαρµάκων 

 

1. Η ετικέτα πρέπει να είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα 
 

� Να αναγράφεται ο αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

�  Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην 
αγορά). 

� Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην Ελληνική 
γλώσσα. 

� Να αναφέρεται ότι πρόκειται για Εντοµοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ., καθώς επίσης και οι 
επιβλαβείς οργανισµοί που καταπολεµά. 

 

2. Πωλούνται µόνον από επίσηµα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών 
φαρµάκων 
� Μόνον καταστήµατα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά 

φάρµακα. Ζήτησε συµβουλές για τη χρήση του. 

 

3. Ζητάτε πάντα τιµολόγιο ή απόδειξη πώλησης 

� Το τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκµηριώνει την νόµιµη αγορά των προϊόντων.  
� Ελέγξτε ότι στο τιµολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρµακο που αγοράσατε 

 

4. Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρµακα πωλούνται σε 
ιδιαίτερα χαµηλές τιµές σε σχέση µε τα άλλα ίδια γεωργικά φάρµακα 

� Τα παράνοµα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρµακα, είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων 
των νόµιµων. Μπορούν ωστόσο να καταστρέψουν την καλλιέργειά σου γιατί κανείς δεν 
εγγυάται για το περιεχόµενό τους.  

 

Σε περίπτωση αµφιβολίας απευθυνθείτε αµέσως στις τοπικές αρχές. Τα παράνοµα γεωργικά 
φάρµακα τιµωρούνται µε πρόστιµα, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων. 

ΕΜΠΟ∆ΙΣΕ ΤΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
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