
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          21.10.2019  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2273/39480 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΣ Κελυφωτό φιστίκι Μώλου  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   «Θερμοπύλες» 

Τηλέφωνο: 210 9287211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  Κοιν.:  BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
     

     

     

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτήματος για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ALIETTE 80 WG (δρ. ουσία: fosetyl-al), για την 

αντιμετώπιση της φυτόφθορας (Phytophthora sp.) σε κελυφωτό φιστίκι »     
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνετται η δραστική 

ουσία fosetyl-al.   

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.  

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».   

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις 

φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

6. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) ΚΥΑ με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε. 

7. To με αριθμ 83 Π.Δ. με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/09.07.2019/τ. Α’). 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 2273/39480/27.2.19 αίτηση του ΑΣ Κελυφωτό φιστίκι Μώλου «Θερμοπύλες», καθώς 

και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα. 

9. Το από …..-9-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε      
 

mailto:inasiopoulos@minagric.gr
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Απορρίπτουμε το αίτημα του ΑΣ Κελυφωτό φιστίκι Μώλου «Θερμοπύλες», για χορήγηση κατά 

παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ALIETTE 80 WG (δρ. ουσία: fosetyl-al), για την 

αντιμετώπιση της φυτόφθορας (Phytophthora sp.) σε κελυφωτό φιστίκι, διότι με την αριθ. 

4718/99579/11.6.19 (ΑΔΑ: 69Π84653ΠΓ-0Ο6) Υπ. Απόφαση, χορηγήθηκε στο σκεύασμα ALIETTE 80 

WG οριστική άδεια για χρήση στην καλλιέργεια της φιστικιάς και στο εγκεκριμένο φάσμα δράσης 

περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση της φυτόφθορας (Phytophthora sp.). 

Κατόπιν τούτου, δεν συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης κατά παρέκκλιση άδειας.  
 

 

 

 

 

                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

                          Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ 
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