Τι εννοούμε με τον όρο παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
• Προϊόντα με απαγορευμένη δ.ο. που συνεχίζουν να κυκλοφορούν εκτός περιόδου
εξάντλησης αποθεμάτων
• Κυκλοφορία σκευασμάτων που έχουν ανακληθεί (εκτός περιόδου εξάντλησης
αποθεμάτων)
• Πλαστά προϊόντα (counterfeits)
• Προϊόντα με διαφορετικά χαρακτηριστικά/ στοιχεία (σύσταση, είδος προϊόντος κτλ.) από
ότι αναγράφεται στην ετικέτα
• Παράνομες εισαγωγές & παράνομη διακίνηση (προϊόντα που εισάγονται από χώρες της ΕΕ
χωρίς να ακολουθούνται οι διαδικασίες του παράλληλου εμπορίου ή εισαγωγές από τρίτες
χώρες)

“30% των αγροχημικών προϊόντων που διακινούνται στην Κίνα, 30%
στην Ινδία και 20% στην Ευρώπη είναι παράνομα, ενώ ο τζίρος του
παράνομου
εμπορίου
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
παγκοσμίως, υπολογίζεται στα 6.5 δις $”

Είναι μια μάστιγα η οποία απαιτεί την ευαισθητοποίηση όλων μας για τους
παρακάτω λόγους
1. Ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα για
-Τους παραγωγούς, τον καταναλωτή, την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων που
φθάνουν στο πιάτο του
-Τις καλλιέργειες
-Εξαγωγές / Απόρριψη φορτίων
-Περιβάλλον
-Κύρος των εταιρειών και την φήμη των προϊόντων
-Την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
2.

Πρόκειται για προϊόντα μη δοκιμασμένα και μη νομοθετημένα

3. Είναι πολύ συχνό να περιέχουν τοξικά παραπροϊόντα.
4. Συνήθως εμπεριέχουν φτηνούς και κακής ποιότητας διαλύτες και βοηθητικές
ουσίες πολλά από τα οποία έχουν καταργηθεί από την Ευρώπη.
5. Πολύ συχνά είναι συσκευασμένα σε κακής ποιότητος υλικά, με αυξημένο κίνδυνο
όχι μόνο κατά την αποθήκευσή τους, αλλά και για την μεταφορά
6. Παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία.
7. Πρόκειται για εγκληματική πράξη και πολύ συχνά τα κυκλώματα αυτά ελέγχονται
από τη μαφία.
8. Αιτία να χάνονται φόροι και εισοδήματα σε ετήσια βάση – απειλή για θέσεις
εργασίας
9. Έχει αυξητικές τάσεις

Πώς να διακρίνετε τα αυθεντικά από τα πλαστά προϊόντα
Αν δεν είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα ενός προϊόντος, διαβάστε τις παρακάτω
συμβουλές ή επικοινωνήστε μαζί μας
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•
•
•
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•

Αγοράζετε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από εγκεκριμένα σημεία πώλησης.
Αποφύγετε να τα προμηθεύεστε από πλανόδιους πωλητές που τα διαθέτουν από
φορτηγά, ή αυτοκίνητα.
Μην αγοράζετε προϊόντα που δεν έχουν πλήρη ετικέτα και στην ελληνική γλώσσα.
Να είστε καχύποπτοι όταν βρίσκετε προϊόν σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές.
Να επιμένετε το όνομα του προϊόντος και η ποσότητα που αγοράσατε, να
αναγράφονται στην απόδειξη που θα πάρετε.
Να ελέγχετε πάντα την ακεραιότητα της συσκευασίας και των ταινιών ασφαλείας
που προστατεύουν το άνοιγμα στα προϊόντα.
Σε οποιαδήποτε αμφιβολία μη διστάσετε να μας καλέσετε για να σας
επιβεβαιώσουμε την γνησιότητα του προϊόντος.
Εάν σας προμηθεύσουν με παράνομο προϊόν, αναφέρετέ το αμέσως στην εταιρεία
μας, ή χρησιμοποιήστε την ανώνυμη γραμμή καταγγελιών του ΕΣΥΦ: 800 11 39 100

Θυμηθείτε!
Η χρήση μη εγκεκριμένων προϊόντων είναι παράνομη δραστηριότητα και διώκεται ποινικά.
Οι παραγωγοί που διαπιστώθηκε να χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα προϊόντα επιβαρύνονται
με τα έξοδα καταστροφής της παραγωγής και χάνουν τις όποιες επιδοτήσεις και
πιστοποιήσεις μπορεί να έχουν.

Σε περίπτωση υποψίας διακίνησης παράνομων προϊόντων στην αγορά, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε την δωρεάν γραμμή καταγγελιών του ΕΣΥΦ:
8001139100

