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        Κηφισιά 21 Ιουλίου 2015 

 

 Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου διοργάνωσε, κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 18 

Ιουνίου 2015 στην Αθήνα, τη 12η Διεθνή Συνάντηση των Οργανισμών FAO, WHO, CIPAC και το 

59ο Συμπόσιο του CIPAC, με σκοπό το συντονισμό των κοινών δράσεών τους και τη 

διαμόρφωση της κοινής πολιτικής που αφορά στις Διεθνείς Προδιαγραφές υψηλής ποιότητας 

για τα γεωργικά φάρμακα. 

Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, επιλέχθηκε ως το πλέον κατάλληλο για την επιτυχή διεξαγωγή 

των ανωτέρω Συναντήσεων για το έτος 2015 ανάμεσα σε Διεθνή Εργαστήρια με ανάλογο 

αντικείμενο, με γνώμονα την τεχνική και επιστημονική αρτιότητα στις εργαστηριακές 

αναλύσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (United Nations-UN), μέσω του Οργανισμού για τα 

Τρόφιμα και τη Γεωργία (Food and Agriculture Organization-FAO) και της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (World Health Organization-WHO), υλοποιεί δράσεις που αφορούν στην 

ασφάλεια των τροφίμων. Ο Διεθνής Οργανισμός CIPAC (Collaborative International Pesticides 

Analytical Council) είναι ο φορέας με αρμοδιότητα την ανάπτυξη και τη διάχυση σε διεθνές 

επίπεδο των επίσημων μεθόδων ανάλυσης για τον ποιοτικό έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων. 

Στις ετήσιες Συναντήσεις των φορέων συμμετέχουν ομάδες εργασίας ειδικών (expert working 

group) και άμεσα εμπλεκομένων με τα θέματα διασφάλισης ποιότητας των γεωργικών 

φαρμάκων.  

Στη 12η Διεθνή Συνάντηση των Οργανισμών FAO, WHO, CIPAC και στο 59ο Συμπόσιο του 

CIPAC, συμμετείχαν συνολικά 180 εκπρόσωποι Εργαστηρίων Ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων 

και βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων από όλο τον κόσμο.  

 

Αναλυτικότερα: 

Το χρονικό διάστημα από 10 έως 13 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 

[FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications (JMPS)], στις οποίες συμμετείχαν ομάδες 

εργασίας ειδικών από τους Οργανισμούς FAO και WHO και συζητήθηκαν οι μελέτες που 

υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων. 

Απώτερος σκοπός των Συναντήσεων είναι η αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων και η 



έκδοση Διεθνών προδιαγραφών για συγκεκριμένες δραστικές ουσίες γεωργικών φαρμάκων, 

στις επίσημες ιστοσελίδες των Οργανισμών FAO (www.fao.org) για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και WHO (www.who.org) για τα βιοκτόνα. 

Στις 15 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 12η Διεθνής Συνάντηση των Οργανισμών 

FAO, WHO, CIPAC. Τη Συνάντηση χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Δημήτριος Γελαλής και η 

Διευθύντρια του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Δρα Κυριακή Μαχαίρα. 

Αμέσως μετά την έναρξη, ακολούθησε απολογισμός των δράσεων των Διεθνών 

Οργανισμών FAO, WHO, CIPAC και των υπόλοιπων συμμετεχόντων Οργανισμών (ECPA, FASA, 

AgroCare, κλπ) για το έτος 2014, που αφορούν στην εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης 

και μεθόδων ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων σε μη Ευρωπαϊκές χώρες και στη διοχέτευση της 

γνώσης στους ενδιαφερόμενους. 

Πρακτικά της Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2015 θα αναρτηθούν 

στην επίσημη ιστοσελίδα www.fao.org. 

Στις 16 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε το Συμπόσιο του CIPAC, κατά τη διάρκεια του 

οποίου παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες από Διεθνή Εργαστήρια Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων, με θέμα τις αναλύσεις των γεωργικών φαρμάκων και των υπολειμμάτων τους. Οι 

εν λόγω παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.cipac.org. 

Στις 17 και 18 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι Συναντήσεις των Μελών του CIPAC, 

όπου συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων με σκοπό 

την έκδοσή τους στους επίσημους καταλόγους του CIPAC (CIPAC Handbooks). 

  

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, που η πρωτογενής παραγωγή και ειδικότερα η 

γεωργία αποτελούν βασικό πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, η 

διοργάνωση των παραπάνω Συναντήσεων στην Ελλάδα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και 

βαρύτητα.  
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