ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ
ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΟΣΠΡΙΑ, ΕΛΙΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 396/2005 της ΕΕ
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση δοκιμών (αναλύσεων) από το ΜΦΙ για τον
προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και την αποφυγή αποστολής
δειγμάτων ακατάλληλων, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω
κατευθυντήριες οδηγίες για τη συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων.
Στις περιπτώσεις δειγμάτων όπου δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις
(Επίσημες Οδηγίες) η ανάλυση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με δήλωση του
ενδιαφερόμενου και με ευθύνη δειγματοληψίας του ιδίου.
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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Το δείγμα πρέπει να είναι επαρκές και αντιπροσωπευτικό του φορτίου ή της
συνολικής ποσότητας ή του αγροτεμαχίου.
Η μέθοδος δειγματοληψίας που πρέπει να ακολουθείται είναι η επίσημη
μέθοδος δειγματοληψίας όπως ορίζεται με τη με αριθ. 91 97 2/ 2003 (ΦΕΚ Β΄
12 3) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
περί «Καθιέρωσης κοινοτικών
μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και
κατάργηση της ΚΥΑ 236429/1983 (Β106), σε εναρμόνιση προς την οδηγία
2002/63/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2002».
Μη κατάλληλο ή μη επαρκές δείγμα (π.χ. αντί των δώδεκα καρπών που
προβλέπεται για μήλα, αχλάδια και άλλα παρόμοια προϊόντα αποστολή μόνο
δύο καρπών) θα αναλύεται από το ΜΦΙ εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος
Στα πλαίσια αυτοελέγχων εταιρειών, εμπόρων, παραγωγών η δειγματοληψία
είναι με δική τους ευθύνη
Δείγματα καταγγελιών αναλύονται και για μικρότερες ποσότητες ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα
Για τυχόν διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να απευθύνεται στο αρμόδιο εργαστήριο (κα Παναγιώτα Μαλάτου, τηλ.:
2108180362 & κα Αγγελική Χαραλάμπους, τηλ.: 2108180361)

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Συσκευασμένα
προϊόντα όπως
δημητριακά, ρύζι,
κονσέρβες,
μπαχαρικά κ.α.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση απλά πρέπει να
διασφαλιστεί η ακεραιότητα τους (καταστροφή συσκευασίας)

Νωπά ευαλλοίωτα
προϊόντα όπως
φρούτα, λαχανικά,
κ.α.
Ζωικής προέλευσης
όπως κρέας, τυρί,
γάλα, βούτυρο κ.α.
καθώς και
κατεψυγμένα
προϊόντα (πχ.
αρακάς)

Σε κατάλληλες πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια με
εφημερίδες μέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια. Καλό θα είναι να
υπάρχουν και παγοκύστες και η συσκευασία να είναι από
φελιζόλ.

Όπως και παραπάνω με υποχρεωτική συνοδεία από
παγοκύστες και σε συσκευασία από φελιζόλ.

1. Όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το
Πληροφοριακό Δελτίο του Ινστιτούτου (http://www.bpi.gr/files/pdf/AITISIPLIROFORIAKO%20DELTIO-Final.pdf), πλήρως και όσο λεπτομερέστερα γίνεται
συμπληρωμένο. Το Πληροφοριακό Δελτίο τοποθετείται σε πλαστική διαφανή
θήκη ή σακούλα και στη συνέχεια στο χαρτοκιβώτιο αποστολής. Στο
Πληροφοριακό Δελτίο θα συμπληρώνεται απαραιτήτως η αιτούμενη ανάλυση.
2. Σε περιπτώσεις συσκευασίας στο ίδιο χαρτοκιβώτιο περισσοτέρων του ενός
δειγμάτων θα πρέπει να συμπληρώνονται αντίστοιχα Πληροφοριακά Δελτία.
3. Το δείγμα συσκευάζεται αμέσως μετά τη συλλογή του και σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
1. Το δείγμα πρέπει να αποστέλλεται στο Ινστιτούτο όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Σε
αντίθετη περίπτωση, το δείγμα φυλάσσεται συσκευασμένο (βλέπε παραπάνω)
στο ψυγείο.
2. Η αποστολή του δείγματος να γίνεται κατά προτίμηση με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) και να αποφεύγεται η αποστολή του πριν από
Σαββατοκύριακο ή αργία. Ειδικά για τα ευαλλοίωτα δείγματα εφόσον
αποστέλλονται με ταχυμεταφορική εταιρεία θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε
να παραδίδεται στο αρμόδιο εργαστήριο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
της εβδομάδας. Τα δείγματα μπορούν να παραδίδονται και απευθείας από τους
ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο εργαστήριο.
3. Το δείγμα αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση με την ένδειξη
πάνω στο χαρτοκιβώτιο αποστολής “ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ”:
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ)
ΑΙΓΙΝΗΣ 6, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
4. Ο ενδιαφερόμενος που έστειλε το δείγμα ενημερώνεται για την παραλαβή του
δείγματος από το ΜΦΙ, τηλεφωνώντας στο τηλ. 210 8180204 (Γραμματεία ΜΦΙ).

