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    ΘΕΜΑ: Ηµεροµηνίες έναρξης συγκοµιδής ελαιοκάρπου 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, κάνει γνωστό ότι οι 
δολωµατικοί ψεκασµοί για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Λασιθίου 
ολοκληρώθηκαν για τη φετινή περίοδο. 

Όπως επανειληµµένα έχουµε ανακοινώσει, το πρόγραµµα εδώ και αρκετά χρόνια    
αντιµετωπίζει στη εφαρµογή του πολλές δυσκολίες, µε σηµαντικότερη την καθυστερηµένη  
ανάδειξη εργολάβων, την πολύ καθυστερηµένη προµήθεια µας σε  φάρµακα και  την 
πρόσληψη προσωπικού και γενικότερα την τεράστια γραφειοκρατία που διέπει όλες τις 
επιµέρους πλευρές της.  Όλα τα παραπάνω στην πράξη έχουν επιπτώσεις στην προστασία 
της ελαιοπαραγωγής.  Με  αυτά  τα δεδοµένα  καταβάλαµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
γίνει το καλύτερο εφικτό. 

Λαµβάνοντας υπόψη (µε βάση τις εγκρίσεις κυκλοφορίας κάθε εντοµοκτόνου) τις ηµέρες 
που πρέπει  υποχρεωτικά να µεσολαβήσουν από τον ψεκασµό µέχρι τη συγκοµιδή, 
προκειµένου να µην υπάρχουν υπολείµµατα  εντοµοκτόνων στο παραγόµενο ελαιόλαδο, 
ορίζουµε τις επιτρεπόµενες ηµεροµηνίες έναρξης συγκοµιδής: 

 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

10-11-2017 Βραχασίου, Ζενίων, Καρυδίου Σητείας 
14-11-2017 Α) Στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου: Μιλάτου 

Β)Στο ∆ήµο Ιεράπετρας: Κάτω Χωριού, Σταυροχωρίου 
16-11-2017 Α) Στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου: Αγίου Νικολάου, Αγίου Αντωνίου, 

Βουλισµένης, Βρουχά, Βρυσών, Ελούντας, Καλού Χωριού, Καστελίου, 
Καρυδίου, Λακωνίων Μέσα-Έξω, Λατσίδας, Λιµνών, Λούµα, Νεάπολης, 
Νικηθιανού,  Mετοχίων Νεάπολης, Πρίνας, Σισίου, Σκινιά, Ταπών, 
Φουρνής,  Χουµεριάκου 
Β)Στο ∆ήµο Ιεράπετρας: ΆγιοςΙωάννης, Άγιος Στέφανος, Βασιλική, 
Καβούσι, Καλαµαύκα, Μακρυλιά, Μεσελέροι, Ορεινό,  Σχινοκάψαλα,  
Παχιά Άµµος  
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Γ) Στο ∆ήµο Σητείας: Μέσα Μουλιανών, Κρυών, Σκορδύλου 
17-11-2017 Α) Στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου: Κριτσάς, Κρούστα 

Β) Στο ∆ήµο Σητείας: ∆άφνης, Λάστρου, Μαρωνιάς 
18-11-2017- Στο ∆ήµο Σητείας: Αγίας Τριάδος, Αγίας Φωτιάς, Αρµένων, Απιδίων,  

Ζάκρου, Λιθινών, Παπαγιαννάδων, Περιβολακίων, Πεύκων, Ρούσας 
Εκκλησιάς, Σκοπής, Χρυσοπηγής 

19-11-2017 Β)Στο ∆ήµο Σητείας: Κατσιδωνίου, Πισκοκεφάλου, Πραισού, Σητείας, 
Σταυρωµένου, Τουρλωτής,  Χαµεζίου, Χανδρά 

20-11-2017 Β)Στο ∆ήµο Σητείας: Αγίου Γεωργίου,  Αχλαδίων, Ζήρου, 
Παλαικάστρου 

 
        ΤΑ  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΝΑ  ΜΗΝ ξεκινήσουν τη λειτουργία των µονάδων τους, ή να 

µην δέχονται προς άλεση ελαιόκαρπο, από περιοχές που δεν ενδείκνυται η 

συγκοµιδή τους πριν τις παραπάνω ηµεροµηνίες. 

    Στις ∆./Τ.Κ. Ανατολής, Γδοχίων, Ιεράπετρας, Μαλών Μουρνιών, Μύθων, 
Μύρτους, Μεταξοχωρίου, Χριστού, Ρίζας, Έξω Μουλιανών, Μυρσίνης και Σφάκας, 
όπου δεν εφαρµόστηκε πρόγραµµα δακοκτονίας από την Υπηρεσία µας, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να ξεκινήσουν τη συγκοµιδή, συνυπολογίζοντας τις επεµβάσεις και το εντοµοκτόνο 
που έχουν χρησιµοποιήσει, τηρώντας πάντα το χρονικό όριο από τον ψεκασµό ως την  
συγκοµιδή. Για τον ελαιόκαρπο, που παράγεται στις περιοχές αυτές, δεν θα πρέπει να 
καταβληθεί εισφορά δακοκτονίας στα ελαιουργεία κατά την άλεση. 

 
Για την αποφυγή ύπαρξης υπολειµµάτων εντοµοκτόνων στο παραγόµενο ελαιόλαδο, 

γεγονός που όπως είναι γνωστό έχει δυσµενέστατες επιπτώσεις στην υγεία των 
καταναλωτών, αλλά και δυσφηµίζει το προϊόν της περιοχής µας και το αποκλείει από   τις 
αγορές, παρακαλούνται: 

 Α) Οι ελαιοπαραγωγοί να πειθαρχήσουν στα παραπάνω χρονικά πλαίσια, όσον αφορά 
τη συγκοµιδή.  
 Β) Οι ελαιοτριβείς του Νοµού να  µην ξεκινήσουν τη λειτουργία των µονάδων τους, 
ούτε να δέχονται προς άλεση ελαιόκαρπο, από περιοχές που δεν ενδείκνυται η 
συγκοµιδή τους πριν τις παραπάνω ηµεροµηνίες. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι γίνονται δειγµατοληψίες τόσο από την Υπηρεσία µας, όσο και από 

άλλους φορείς για τον έλεγχο υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων και σε περίπτωση που 
από  την εργαστηριακή εξέταση αποδειχθεί η ύπαρξη τους, επιβάλλονται διοικητικές 
(πρόστιµα) και ποινικές (δικαστήριο) κυρώσεις στους παραβάτες. 

 
Τέλος όπου η συγκοµιδή πρόκειται να γίνει όψιµα και εφόσον επικρατήσει καλός καιρός 

(ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές), ενδέχεται να υπάρξουν δακοπληθυσµοί και ίσως 
προκληθούν ζηµιές στον ελαιόκαρπο. Eφιστάται λοιπόν η προσοχή στους παραγωγούς, εάν 
διαπιστώσουν πρόβληµα να διενεργήσουν ψεκασµό κάλυψης (στις περιοχές που 
επιτρέπεται), πάντα εφαρµόζοντας την ετικέτα του εντοµοκτόνου, ώστε να χρησιµοποιηθούν 
µόνο εγκεκριµένα σκευάσµατα για τη χρήση αυτή και οπωσδήποτε να τηρηθεί η δοσολογία 
και το προβλεπόµενο χρονικό όριο από την εφαρµογή έως τη συγκοµιδή.  

∆εν υπάρχει κανένας λόγος να ψεκάζονται ελαιόφυτα που είναι διψασµένα και 
αφυδατωµένα και ο ελαιόκαρπος έχει  πάρει ήδη το ιώδες χρώµα της ωρίµανσης. 
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