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ΘΕΜΑ: « Οινθιήξσζε Πξνγξάκκαηνο Δαθνθηνλίαο 2021 ». 
 
 
   Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ αλαθνηλώλνληαη ηα 
αθόινπζα ζύκθσλα κε ην αξ. πξση. 876606/19-10-2021 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Αγξνη. 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Ε. Δπη. Αηηηθήο. 
   Ο 3νο θαη ηειεπηαίνο δνισκαηηθόο ςεθαζκόο κε ην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ DESIS PROFI 
25WG γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο ζηνλ Δήκν Μεγαξέσλ νινθιεξώζεθε ζηηο 
18/10/2021. 
   Η ζςλλογή ηος ελαιόκαππος μποπεί να ξεκινήζει 7 ημέπερ μεηά ηην ηελεςηαία 
επέμβαζη, ζύμθωνα με ηα αναγπαθόμενα ζηην εηικέηα ηος θςηοπποζηαηεςηικού, 
δηλαδή μεηά ηην 26η Οκηωβπίος 2021. 
   πιινγή ειαηόθαξπνπ πξηλ ηελ 26ε Οθησβξίνπ ζπληζηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 4036 
άξζ. 45 παξ.3)  θαη επηζείεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο (300-30.000 €), ελώ ην παξαγόκελν πξντόλ 
(π.ρ. ηζαθηζηέο ειηέο) είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα θαηαλάισζε εάλ ην δέλδξν ςεθάζηεθε θαη 
σο εθ ηνύηνπ απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε θαη ε δηαθίλεζε ηνπ. 
   Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Δπη. Αηηηθήο ζα πξνρσξήζεη όπσο νξίδεηαη από ηε Ννκνζεζία ζε 
δεηγκαηνιεςίεο ειαηνιάδνπ από παξαγσγνύο ζηα ειαηνηξηβεία ηεο πεξηνρήο ή θαη ειαηνθάξπνπ 
από ηα ζεκεία πώιεζεο (π.ρ. ιατθέο αγνξέο). 
   Επηζεκαίλεηαη όηη ζε ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ πνπ ππάξρεη εθηεηακέλε 
ζπγθαιιηέξγεηα κε θεπεπηηθά θαη σο εθ ηνύηνπ εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε 
πιεζπζκώλ δάθνπ, ε εθαξκνγή ησλ ςεθαζκώλ ππήξμε πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηερληθώλ 
δπζθνιηώλ αιιά θαη γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο. ηηο πεξηνρέο απηέο, εθόζνλ θξίλνπλ 
απαξαίηεην, νη ηδηνθηήηεο ειαηόδεληξσλ κπνξνύλ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε 
ςεθαζκνύο θαιύςεσο γηα ην ππόινηπν ρξνληθό δηάζηεκα, ηεξώληαο απζηεξά ηα αλαγξαθόκελα 
επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πάληα 
ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλόεζε κε ηνπο ζπγθαιιηεξγεηέο ηνπο.  
   Γηα ηελ παξαγσγή αξίζηεο πνηόηεηαο ειαηνιάδνπ ζςνιζηάηαι: 
Έγθαηξε ζπγθνκηδή ειαηνθάξπνπ κεηά ηελ 26ε Οθησβξίνπ 2021 θαη έθζιηςή ηνπ ρσξίο 
θαζπζηεξήζεηο.  
   Σνλίδεηαη όηη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξνκεληώλ πξνζηαηεύεη ηνπο θαιιηεξγεηέο, 
ηνπο θαηαλαισηέο θαη βεβαίσο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ θήκε ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο. 
   Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο 
αξκόδηνπο Γεσπόλνπο ηεο Τπεξεζίαο (ηει. 2131600813, 2131600817). 
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