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Σν Τπνέξγν 

• Σν εξεπλεηηθό έξγν «Γηεξεύλεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ λνηηναλαηνιηθή 

Κξήηε, από ρξόληα θαη εληαηηθή ρξήζε ησλ ζύγρξνλσλ 

θπηνθαξκάθσλ» πινπνηείηαη σο ππνέξγν ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε», ελζσκαησκέλε ζηε δξάζε «Αξρηκήδεο ΙΙΙ - 

Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζην ΣΔΙ Κξήηεο». 

• πγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό 

Κνηλσληθό Σακείν) θαη από Δζληθνύο Πόξνπο (Δζληθό 

ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013). 
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ηόρνο ηνπ Τπνέξγνπ 

• Σν έξγν αζρνιείηαη κε ην πξόβιεκα ησλ ππνιεηκκάησλ 

θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξόθηκα. Απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ 

κειέηε ρεκηθώλ δεηθηώλ έθζεζεο ζε θπηνθάξκαθα πνπ 

αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ θαξβακηδηθώλ, νξγαλνθσζθν-

ξηθώλ, ππξεζξνεηδώλ θαη νξγαλνρισξηνύρσλ. Η παξνπζία 

θπηνθαξκάθσλ ή κεηαβνιηηώλ δηεξεπλάηαη ζε βηνινγηθά 

δείγκαηα (ηξίρεο, νύξα) θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηα άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνύ όζνλ αθνξά ηελ θαηνηθία, ηε δηαηξνθή, ην 

επάγγεικα, ηελ ειηθία, ηελ πεξηνρή ζηελ Κξήηε θ.α. 
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ηόρνο ηνπ Τπνέξγνπ 

• Έλαο καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε κεηαθνξά 

θαη αμηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ρεκηθήο / ηερληθήο εκπεηξίαο, 

αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο παξέκβαζεο ζηε δεκόζηα πγεία από 

ην Δξγαζηήξην Σνμηθνινγίαο, ηεο Ιαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πξνο ην ΣΔΙ Κξήηεο: Δξγαζηήξην 

Πνηόηεηαο Διέγρνπ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ / Σξνθίκσλ ζηελ 

Ιεξάπεηξα Κξήηεο, θαζώο θαη ζηα Σκήκαηα Γηαηξνθήο 

Γηαηηνινγίαο θαη Μάξθεηηλγθ-Γηαθήκηζε, ζηελ Κξήηε θαη ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία (ΣΔΙ Φιώξηλαο), αληίζηνηρα. 

Environ Res. 2014 Oct;134:181-7. doi: 10.1016/j.envres.2014.07.012. Epub 2014 Aug 28. 

Biomonitoring of dialkylphosphate metabolites (DAPs) in urine and hair samples of sprayers 

and rural residents of Crete, Greece. Kokkinaki A., Kokkinakis M., et al. 2014. 
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Σν Δξγαζηήξην ηνπ ΚΣΔ/ΣΔΙ ζηελ Ιεξάπεηξα 

Σν Δξγαζηήξην Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ (ΔΠΟΙΟΣ) αξρηθά ρξεκαηνδνηήζεθε από ην 

ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ‘Δξοπλιζμόρ ημημάηων για ηην ςποζηήπιξη 

ππάξεων ΔΚΤ Νέων Τμημάηων Γιεύπςνζηρ Τπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Β’ 

Φάζη (2003-2006) ηος ΤΔΙ Κπήηηρ – ΔΤΠΑ’, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 3526/ΓΔ 

92/31-1-2005 ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. Σν  Δξγαζηήξην 

Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ (ΔΠΟΙΟΣ) έγηλε ζπλδεδεκέλν εξγαζηήξην ηνπ ΚΣΔ Κξήηεο 

ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Γλσκνδνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΣΔ 

Κξήηεο (47 ΔΓ/21-11-2006), εληάρζεθε ζηνλ ηνκέα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο, ελώ Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ νξίζηεθε ν Κνο Κνθθηλάθεο Δκκαλνπήι.  



7 Stuart Platt, Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) UK 

http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.61/2003/23.add.1.e.pdf 



8 Stuart Platt, Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) UK 

http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.61/2003/23.add.1.e.pdf 
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Μέζνδνο 

• Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζηεθαλ γηα λα γίλεη αληηιεπηή 

ε άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ, ζπκπιεξώζεθαλ από 220 

νηθνγέλεηεο πνπ θαηνηθνύλ ζην λνκό Λαζηζίνπ θαη 

πξνέξρνληαη από όια ηα ειηθηαθά θαη κνξθσηηθά επίπεδα. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Ιεξάπεηξαο, 

θύξην πεδίν παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθώλ ζηελ Κξήηε. 

• ύγθξηζε ηεο άπνςεο ησλ θαηαλαισηώλ κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. πκβνπιεπηηθή ησλ Αξρώλ. 
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Οη νηθνγέλεηεο πνπ ξσηήζεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πνηθίινπλ ζε κέγεζνο, ζε αξηζκό κειώλ, θαη ζε πεξηνρή 

θαηνηθίαο, δειαδή άιινη δηακέλνπλ κόληκα ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη άιινη ζε αγξνηηθέο. Απνηεινύληαη από 1 έσο 8 κέιε θαη 

θάπνηεο έρνπλ παηδηά, ελώ άιιεο όρη. 

Αριθμός μελών Αριθμός οικογενειών  

1 (χηρεία) 10 

2 34 

3 48 

4 82 

5 28 

6 14 

7 2 

8 2 
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ΜΕΟΓΕΘΑΚΗ ΔΘΑΣΡΟΦΗ

ΜΕΟΓΕΘΑΚΗ ΔΘΑΣΡΟΦΗ
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Όηαλ ξσηήζεθε αλ «αθνινπζνύλ ηελ Κξεηηθή / Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή», 

ζρεδόλ ην 80% από απηνύο απάληεζε ζεηηθά. Πεξηζζόηεξν από ην 45% 

από απηνύο αλαθέξνπλ όηη θαηαλαιώλνπλ ηνκάηεο θάζε 1-3 εκέξεο, 

πεξηζζόηεξν από ην 55% δειώλνπλ όηη θαηαλαιώλνπλ ιαραληθά ή / θαη 

βόηαλα 1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Απηέο νη απαληήζεηο είλαη ζε 

ζπκκόξθσζε κε γλσζηά δεδνκέλα από ηηο ειιεληθέο αγνξέο. Δλώ ε κέζε 

εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ληνκάηαο ζηελ Διιάδα ζηαζεξά 

θπκαίλεηαη πάλσ από 60 θηιά, ε αληίζηνηρε επξσπατθή είλαη κόιηο 15 θηιά. 
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ΥΟΡΣΑ ΚΛΠ. ΛΑΥΑΝΘΚΑ

ΥΟΡΣΑ ΚΛΠ. ΛΑΥΑΝΘΚΑ
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Όπνπ:   

1 1-3/ εκέξα 

2 1 θνξά/ εβδ. 

3 2 θνξέο/ εβδ. 

4 3 θνξέο/ εβδ. 

5 4 θνξέο/ εβδ. 

6 5 θνξέο/ εβδ. 

7 6 θνξέο/ εβδ. 

8 7 θνξέο/ εβδ. 

9 >7 θνξέο/ εβδ. 

10 1/15 εκέξεο 

11 1/30 εκέξεο 

12 θαζόινπ 
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ΑΠΌ ΠΟΤ ΑΓΟΡΑΖΟΤΝ

ΑΠΌ ΠΟΤ ΑΓΟΡΑΖΟΤΝ
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Όπνπ

:   

1 Λατθή Αγνξά 

2 Super-markets 

3 Οπσξνπσιεία 

4 Ιδησηηθή Καιιηέξγεηα 

5 Λατθή Αγνξά & super-markets 

6 
Λατθή Αγνξά & 

Οπσξνπσιεία 

7 
Super-markets & 

Οπσξνπσιεία 

8 
Λατθή Αγνξά & 

Ιδησηηθή Καιιηέξγεηα 

9 
Super-markets & 

Ιδησηηθή Καιιηέξγεηα 

10 Από παληνύ 

11 
Οπσξνπσιεία & Ιδησηηθή 

Καιιηέξγεηα 
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Ιλζηηηνύην Έξεπλαο Ληαλεκπνξίνπ Καηαλαισηηθώλ Αγαζώλ 

http://www.ielka.gr/?p=1325 

• Σα νπσξνθεπεπηηθά δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή 
κέζα από ηξία δηαθνξεηηθά θαλάιηα δηαλνκήο: ηα 
νπσξνπσιεία, ηηο ιατθέο αγνξέο θαη ηα ζνύπεξ κάξθεη. Σν 
κεξίδην ησλ πξώησλ ηείλεη λα κεηώλεηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο 
ηεο ΔΔ. Σα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Δπξώπε παξαηεξείηαη κηα 
ζπγθέληξσζε ησλ κεξηδίσλ δηαλνκήο ππέξ ησλ ζνύπεξ 
κάξθεη. ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο θαη ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο 
ην θαηλόκελν απηό είλαη αξθεηά πην έληνλν απ’ όηη ζηηο ρώξεο 
ηνπ λόηνπ, όπνπ νη ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο δελ θαηέρνπλ 
αθόκα ζέζε δεζπόδνπζα ζηε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ηεο 
θαηεγνξίαο, αιιά ηείλνπλ πξνο ηα εθεί. Γηα παξάδεηγκα, ζε 
Γαιιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, θαλδηλαβία θαη Κάησ 
Υώξεο νη αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη πξνκεζεύνπλ 
πεξηζζόηεξν από ηα 2/3 ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο, ελώ νη 
ιατθέο αγνξέο πεξίπνπ ην 1/5. 
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Ιλζηηηνύην Έξεπλαο Ληαλεκπνξίνπ Καηαλαισηηθώλ Αγαζώλ 

http://www.ielka.gr/?p=1325 

• Αληίζεηα, ζηελ Διιάδα ε δηαλνκή ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ 

ειέγρεηαη θαηά ην 57%-58% από ηηο ιατθέο αγνξέο, θαηά ην 

30%-32% από ηα ζνύπεξ κάξθεη θαη θαηά ην 10% από ηα 

νπσξνπσιεία. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε θόζηνπο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ 

νπσξνθεπεπηηθώλ πνπ θαηαιήγεη ζηα ζνύπεξ κάξθεη, ην 

κεγαιύηεξν ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπο 

δηαδξακαηίδεη ε πξσηνγελήο παξαγσγή ηνπο, ζε πνζνζηό 

43%. Αθνινπζεί ε πζθεπαζία-Γηαθίλεζε-Υνλδξηθό 

Δκπόξην, κε 27%, ην ζεκείν πώιεζεο (ζνύπεξ κάξθεη), κε 

πνζνζηό 19%, θαη ηέινο ν ΦΠΑ, κε πνζνζηό 11%  
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• ηελ εξώηεζε, εάλ έρνπλ πιεξνθνξεζεί όηη ηα θεπεπηηθά 

πξντόληα πνπ θαηαλαιώλνπλ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

ππνιείκκαηα από ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο, ην 95,5% ησλ 

αηόκσλ απάληεζαλ όηη ην γλσξίδνπλ, ελώ κόιηο ην 4,5% δελ 

ην είραλ πιεξνθνξεζεί. 

Πιεροθόρεζε

Πιεροθόρεζε
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Όποσ:   

1 Καλλιεργητές 

2 Ελλιπείς έλεγτοι 

3 Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν 

4 Καταναλφτές 

5 Άλλος λόγος 

6 Καλλιεργητές & ελλιπείς έλεγτοι 

7 Καλλιεργητές & έλλειυη αρμόδιφν φορέφν 

8 Καλλιεργητές& Καταναλφτές 

9 Ελλιπείς έλεγτοι & Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν 

10 Ελλιπείς έλεγτοι & Καταναλφτές 

11 Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν & Καταναλφτές 

12 Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγτοι & Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν 

13 

Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγτοι & Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν & 

Καταναλφτές 

14 Όλα 

15 Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγτοι & Καταναλφτές 

16 Καλλιεργητές &  Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν & Καταναλφτές 

17 Ελλιπείς έλεγτοι & Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν & Καταναλφτές 

18 

Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγτοι & Έλλειυη αρμόδιφν φορέφν & 

Άλλος λόγος 

ΠΟΥ ΔΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
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• Γηα ηελ έγθξηζε βηνθηόλσλ, είηε κε λέεο είηε κε παιηέο 
δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ ήδε όκσο θαηαρσξεζεί ζην 
Παξάξηεκα I, IA θαη IB, ηζρύεη ην ΠΓ 205/2001. 

• Βάζεη ηεο ΤΑ 85418/24.8.88 θαη ηνπ λόκνπ 721/77, δίδεηαη ε 
δπλαηόηεηα γηα έγθξηζε ζθεπαζκάησλ κέζσ ΑΤΓΔΦ ή 
κέζσ ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο, όηαλ ηα πξντόληα απηά 
πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί ζηελ 
Διιάδα ή ζηελ ΔΔ. 

• Ο λόκνο 2538/97 θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ βάζεη ηνπ ΦΔΚ 
242/1-12-97 δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα πξνζσξηλέο εγθξίζεηο 
ζε ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθά ζπζηαηηθά κε 
εγθεθξηκέλα ζηε ρώξα καο, αιιά εγθεθξηκέλα ζε 2 
ηνπιάρηζηνλ Δπξσπατθέο ρώξεο από ηηο νπνίεο ε κία 
αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη Μεζνγεηαθή. 

• Σέινο, βάζεη ηεο ΤΑ 124831 (ΦΔΚ 2466/31-12-07) κπνξνύλ 
λα εγθξηζνύλ πξντόληα κε επηηαρπλόκελε δηαδηθαζία, 
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή. 
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Αρθεηοί έιεγτοη;

Αρθεηοί  έιεγτοη ;
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ΔΦΔΤ: Γεν καηαναλώνονηαι ζηην Δσρώπη ηροθές με επικίνδσνα θσηοθάρμακα 

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΗ: 13/03/2015 17:05΄ 

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218792/efet-den-katanalwnontai-sthn-eyrwph-trofes-me-

epikindyna-fytofarmaka/ 

• Σα επίπεδα ησλ ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ ζην 97% ησλ 
ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζε όιε ηελ ΔΔ, είλαη αζθαιή, 
αλαθέξεη ΔΦΔΣ. Πάλσ από ην 97% ησλ δεηγκάησλ ηξνθίκσλ 
πνπ αμηνινγήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ 
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA), παξνπζηάδνπλ επίπεδα 
ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ εκπίπηνπλ εληόο ησλ 
λόκηκσλ νξίσλ, ελώ ζρεδόλ ζην 55% ησλ δεηγκάησλ δελ 
αληρλεύζεθαλ νύηε ίρλε απηώλ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ. Σα 
επξήκαηα απνηεινύλ κέξνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο EFSA γηα 
ην 2013 ζρεηηθά κε ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ ζηα 
ηξόθηκα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα γηα ζρεδόλ 
81.000 δείγκαηα ηξνθίκσλ από ηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηελ 
Ιζιαλδία θαη ηε Ννξβεγία πνπ ειέγρζεθαλ γηα ηελ παξνπζία 
685 θπηνθαξκάθσλ.  
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ΔΦΔΤ: Γεν καηαναλώνονηαι ζηην Δσρώπη ηροθές με επικίνδσνα θσηοθάρμακα 

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΗ: 13/03/2015 17:05΄ 

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218792/efet-den-katanalwnontai-sthn-eyrwph-trofes-me-

epikindyna-fytofarmaka/ 

•  Σα θύξηα επξήκαηα ησλ δεηγκάησλ είλαη: 

 - 97,4% απηώλ πνπ αλαιύζεθαλ εκπίπηνπλ εληόο ησλ 

λόκηκσλ νξίσλ. 

 - 54,6% απηώλ ήηαλ ειεύζεξα από αληρλεύζηκα ππνιείκκαηα. 

 - 1,5% απηώλ ζαθώο ππεξέβεζαλ ηα λόκηκα όξηα, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ παξάγνληα αβεβαηόηεηαο θαη 

ελεξγνπνηώληαο λνκηθέο ή δηνηθεηηθέο θπξώζεηο πξνο ηηο 

ππεύζπλεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. 
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ΔΦΔΤ: Γεν καηαναλώνονηαι ζηην Δσρώπη ηροθές με επικίνδσνα θσηοθάρμακα 

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΗ: 13/03/2015 17:05΄ 

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218792/efet-den-katanalwnontai-sthn-eyrwph-trofes-me-

epikindyna-fytofarmaka/ 

• Τπνιείκκαηα από πεξηζζόηεξα από έλα θπηνθάξκαθν (πνιιαπιά 
ππνιείκκαηα) βξέζεθαλ ζην 27,3% ησλ δεηγκάησλ. Η πιεηνλόηεηα 
ησλ δεηγκάησλ (68,2%) πξνέξρνληαλ από ηξόθηκα κε ρώξα 
πξνέιεπζεο ηελ Δπξώπε, κε 27,7% λα πξνέξρνληαη από ηξόθηκα 
πνπ εηζάγνληαλ από ηξίηεο ρώξεο. Σν πνζνζηό ησλ δεηγκάησλ από 
ηξίηεο ρώξεο πνπ ππεξέβεζαλ ηα λόκηκα όξηα, ήηαλ πςειόηεξν 
(5,7%) απ' όηη γηα ηα δείγκαηα από ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ/ΔOX (1,4%). 
Ωζηόζν, ηα πνζνζηά ππέξβαζεο γηα ηα εηζαγόκελα ηξόθηκα έρνπλ 
κεησζεί θαηά δύν πνζνζηηαίεο κνλάδεο (από 7,5%) από ην 2012. 

• ην πξόγξακκα πνπ ζπληόληζε ε ΔΔ, ηα θξάηε κέιε πνπ 
ζπκκεηείραλ, εμέηαζαλ 11.582 δείγκαηα από 12 πξντόληα δηαηξνθήο 
(κήια, ιάραλα, πξάζα, καξνύιηα, ξνδάθηλα, ζίθαιε ή βξώκε, 
θξάνπιεο, ηνκάηεο, αγειαδηλό γάια, ρνηξηλό θξέαο θαη θξαζί). Σα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη 99,1% ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαιύζεθαλ, 
πεξηείραλ επίπεδα ππνιεηκκάησλ εληόο ησλ επηηξεπηώλ νξίσλ θαη 
όηη ζρεδόλ 53% ησλ δεηγκάησλ δελ πεξηείραλ κεηξήζηκν ππόιεηκκα. 
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• ηελ εξώηεζε εάλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπκε από ηελ 

ζπρλή θαηαλάισζε ιαραληθώλ αληηζηαζκίδνπλ ηνλ όπνην 

θίλδπλν κπνξεί λα ππάξμεη από ηα θαηάινηπα ησλ 

θπηνθαξκάθσλ ην 70% ησλ αηόκσλ απάληεζαλ πσο 

πηζηεύνπλ όηη ν θίλδπλνο γηα ηελ πγεία από ηα ρεκηθά 

θαηάινηπα ζηα ιαραληθά είλαη αξθεηά κεγάινο, ώζηε λα 

επηζθηάδνληαη νη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο, ελώ ην 30% 

ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ζπλερίζεη ν θόζκνο λα ηξώεη 

ιαραληθά ζπρλά θαη ζε αξθεηή πνζόηεηα.  

Πηζηεύεσηε όηη ηα οθέιε αληηζηαζκίδοσλ ηοσς θηλδύλοσς;

Πηζηεύεσηε όηη  ηα οθέιε αληηζηαζκί δοσλ ηοσς θη λδύλοσς;
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Είλαη ε ιύζε ηα βηοιογηθά προϊόληα;

Είλαη  ε ιύζε ηα βη οιογη θά προϊόληα;
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Αγοράδεηε βηοιογηθά προϊόληα;

Αγοράδεηε βη οιογη θά προϊόληα;
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Μέγεζνο εγρώξηαο αγνξάο βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ 1996-2007 ζε € 

http://www.euroconsulting-geie.net/site/images/stories/doc/relazioni/Lassithi/greco.doc 

ΔΣΟ ΑΞΙΑ % ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

1999 7600000 

2000 12900000 69,7 

2001 15500000 20,2 

2002 18500000 19,4 

2003 24000000 29,7 

2004 30700000 27,9 

2005 39800000 29,6 

2006 51800000 30,2 

2007 64750000 25,0 

Πεγή: εθηηκήζεηο ICAP ΑΔ 
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Δμέιημε ηεο αμίαο αγνξάο εηζαγνκέλσλ βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ 1999 – 2006 ζε € 

http://www.euroconsulting-geie.net/site/images/stories/doc/relazioni/Lassithi/greco.doc 

ΔΣΟ ΑΞΙΑ % ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

1999 1900000 

2000 3100000 63,2 

2001 5500000 77,4 

2002 9500000 72,7 

2003 16000000 68,4 

2004 19000000 18,8 

2005 23000000 21,1 

2006 33700000 46,5 

Πεγή: εθηηκήζεηο ICAP ΑΔ 
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Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 2005 

http://www.euroconsulting-geie.net/site/images/stories/doc/relazioni/Lassithi/greco.doc 
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Τπάξρεη ιύζε; 

• Οη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη άλζξσπνη πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ ζπλέληεπμε είλαη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο. Η βαζηθή 

ιύζε πνπ πηζηεύνπλ νη πεξηζζόηεξνη όηη ζα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ θαηλόκελνπ ηεο αλίρλεπζεο 

επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ θαηαινίπσλ ζηα ιαραληθά είλαη λα 

γίλνληαη πεξηζζόηεξνη έιεγρνη από ην θξάηνο.  

• Δπίζεο είλαη αξθεηνί εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ όηη πξέπεη ζε 

εθείλνπο ηνπο παξαγσγνύο πνπ θαηά ηνλ έιεγρν 

αληρλεύνληαη ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ ζηα πξντόληα 

ηνπο λα επηβάιινληαη απζηεξά πξόζηηκα. 
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Τπάξρεη ιύζε; 

• Μία αθόκε ιύζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη λα ππάξρεη θάπνηα 

ζρνιή πνπ λα είλαη απαξαίηεην λα νινθιεξώλεη θάπνηνο 

πξηλ λα αζρνιεζεί κε ηελ θαιιηέξγεηα. 

• Η επηκόξθσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ είλαη κία ιύζε πνπ 

αξθεηνί από ηνπο εξσηεζέληεο είπαλ όηη είλαη ε βαζηθή αξρή 

γηα λα κπνξέζεη λα αιιάμεη θάπνηα ζηηγκή ε θαηάζηαζε.  
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• Σελ Σξίηε 24 Ννεκβξίνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ν Καλνληζκόο 1107/2009 γηα ηελ έγθξηζε 

ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, ν νπνίνο ζα κπεη ζε 

πιήξε εθαξκνγή κεηά από 18 κήλεο. 

• Σαπηόρξνλα , δεκνζηεύζεθε θαη ε Οδεγία πιαίζην 128/2009 

γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπ βάζεη ηεο νπνίαο ην 2012 

ε Διιάδα, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξάηε – κέιε, νθείινπλ λα 

απνζηείινπλ ζηελ Κνκηζηόλ ηα Δζληθά ζρέδηα Γξάζεο ηνπο, 

ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα 

παξαθάησ: 

• Δθπαίδεπζε (άδεηα) εκπιεθνκέλσλ ζηε θπηνπξνζηαζία,  

• Απαηηήζεηο γηα ηηο Πσιήζεηο ησλ θπ,  

• Γηαδηθαζίεο γηα ηελ Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνύ,  
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• Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνύ εθαξκνγήο 

(ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ),  

• Γηαδηθαζίεο γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε εθαξκνγή αεξνςεθαζκώλ 

κε θπ,  

• Γηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο,  

• Καζνξηζκόο Πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ,  

• Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ Υεηξηζκό, ηελ απνζήθεπζε θαη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ θελώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ηέινο,  

• Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε 

ερζξώλ θαη αζζελεηώλ ησλ θαιιηεξγεηώλ (IPM) κε ηαπηόρξνλν 

θαη θαζνξηζκό πξνηεξαηνηήησλ από ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο 

ζε επίπεδν ρώξαο /λνκνύ ή ρσξαθηνύ. 
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