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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   26 - 02 - 2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ.πρωτ: 2225/38127 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: 1. Δήμος Ηρακλείου 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Δ/νση Περιβάλλοντος, Αγροτικής  
TELEFAX: 210 9212090  Ανάπτυξης και Εμπορίου 
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  Τμήμα Μελετών και Συντήρησης  
Τηλέφωνο: 210 9287225  Κήπων 
e-mail: ptheodoris@minagric.gr   Κηποθέατρο Καζαντζάκη ΤΚ 71 201 
   Υπ’ όψη Ερωφίλη Φραγκούλη &  
   Εμμ. Τραντά 
   e-mail: prasino@heraklion.gr  
   2. ΕΛΓΟ Δήμητρα 
   Υπ’ όψη Δρ Εμμ. Ροδιτάκη & 
   Δρ Δημ. Αβτζή 
  Κοιν: Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης 
   Ι. Καλκούνου 
    
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας πειραματισμού για ερευνητικούς σκοπούς με τα εντομοκτόνα 

σκευάσματα DOBLE 1,8EC και LARACNI 1,8EC (abamectin 1,8%) 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 54. 

2) Τον νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών αι συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Τη με αριθ. 183351/7-4-2010 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «1. 
Αναγνώριση Πειραματικών  Μονάδων Ο.Π.Π.Α. για την διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών/ 
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πειραμάτων 2. Όροι και προϋποθέσεις για την διενέργεια βιολογικών δοκιμών/ πειραμάτων» 
και ειδικότερα το άρθρο 7 (Άδεια πειραματισμού για ερευνητικούς σκοπούς) αυτής. 

4) Τη με αριθ. πρωτ. 10446/137984/11-10-2018 υποβληθείσα αίτηση του Δήμου Ηρακλείου και 
των με αριθ. πρωτ. 2224/38121/25-02-2019 και 2225/38127/25-02-2019 απεσταλμένων μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος συμπληρωματικών στοιχείων. 

 
Αποφασίζουμε 

 
1. Χορηγείται Άδεια Πειραματισμού για ερευνητικούς σκοπούς στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης σε 

συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, για το εντομοκτόνα σκευάσματα DOBLE 1,8EC και 

LARACNI 1,8EC (abamectin 1,8%) στις ακόλουθες καλλιέργειες: 

• Μουριές καλλωπιστικές 

2. Η Άδεια χορηγείται για την κατηγορία: 

• Ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 7 της απόφασης 183351/7-4-2010) και συγκεκριμένα για 

την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος έναντι του Xylotrechus chinensis στο Ηράκλειο 

Κρήτης. 

3. Η άδεια έχει διάρκεια 3 (τρία) έτη, ήτοι λήγει την 26-02-2022. 

4. Οι βιολογικές δοκιμές/πειράματα θα διεξαχθούν υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου 

επιστήμονα, υπαλλήλου του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, κ. Στέλιου Μαστραντωνάκη και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ‘ΕΛΓΟ Δήμητρα’ και ειδικότερα των  Δρ Εμμ. Ροδιτάκη & Δρ Δημ. 

Αβτζή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση ή έμμεση 

έκθεση των ανθρώπων ή των ζώων μετά την εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 7.5 της υπ’ αρ. 

183351/7-4-2010 Υπουργικής Απόφασης.  

5. Η εφαρμογή θα γίνεται με έγχυση εντός των οπών που δημιουργεί το έντομο και επακόλουθο 

σφράγισμα αυτών, οι εφαρμοστές θα εφαρμόζουν τα μέσα προστασίας που αναφέρονται 

στην έγκριση του σκευάσματος. 

6. Με δεδομένη τη χρήση των δένδρων ως καλλωπιστικά και την αδυναμία, λόγω της συχνής 

κλάδευσής τους,  να εισέλθουν σε παραγωγική φάση, δεν κρίνεται απαραίτητη η αναφορά σε 

καταστροφή παραγωγής ή απαγόρευση της χρήσης των φύλλων τους για σηροτροφία. 

7. Πέντε (5) ημέρες πριν την εγκατάσταση του(των) πειράματος (των) θα πρέπει ο Δήμος να 

ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή καθώς και την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας για τον ακριβή τόπο διεξαγωγής του 

(των) πειράματος (των). 
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8. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 8197/90920/22-7-2013 

ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες επιπτώσεις παρουσιαστούν στον άνθρωπο και το περιβάλλον 

από την χρήση του σκευάσματος θα πρέπει να κοινοποιηθούν από τον Δήμο αμέσως στην 

Αρμόδια Αρχή. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
 

ΔΡ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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