
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,     17-10-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ         Αριθ. πρωτ: 10409/100955 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED, UK 

Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ   (δια της εταιρείας: 

TELEFAX: 210 92 12 090   MedPest Consultancy Office, 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Κος Κώστας Μαρκάκης, 

Τηλέφωνο: 210 928 7211   25
ης

 Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763, 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  
  19009 Ντράφι-Πικέρμι, Αθήνα) 

     

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 14.577 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

FLiPPER (δραστική ουσία: potassium salts of fatty acids), ως προς την παρ. 4 

(κατηγορία και τρόπος δράσης) και τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.  

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 10409/100955/27.9.17 σχετική αίτηση της εταιρείας MedPest Consultancy 

Office, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED, UK.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ          
 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14.577 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FLiPPER (δραστική 

ουσία: potassium salts of fatty acids), που χορηγήθηκε με την αριθ. 7987/87425/1.9.16 (Α.Δ.Α.: 

7ΤΩ34653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1764/17376/28.2.17 (Α.Δ.Α.: 

ΩΞΚΦ4653ΠΓ-Μ05), 6831/67002/22.8.17 (Α.Δ.Α.: 6ΞΡ34653ΠΓ-ΚΘ7) και 8731/83662/24.8.17 

(Α.Δ.Α.: Ω7ΠΟ4653ΠΓ-2ΕΧ) Αποφάσεις μας, ως προς την παρ. 4 (κατηγορία και τρόπος δράσης) 

και τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης. Η παράγραφος 4 και οι παρατηρήσεις του φάσματος 

δράσης της αριθ. 7987/87425/1.9.16 (Α.Δ.Α.: 7ΤΩ34653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασής μας, διαμορφώνονται 

ως ακολούθως:     
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4.  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση αλευρωδών, τετράνυχων, 

αφίδων και άλλων εχθρών ήσσονος σημασίας σε διάφορες καλλιέργειες 

υπαίθρου και θερμοκηπίου.  

Δρα δι’ επαφής και έχει άμεση δράση («knock down») κατά ακμαίων και 

προνυμφών. Εμφανίζει κάποια δράση στα ωά.  

Τα αποτελέσματα είναι ορατά 48 ώρες μετά την εφαρμογή.  

Δρα με φυσικό τρόπο, διαταράσσοντας τη λειτουργία του λιποπρωτεΐνικού 

πλέγματος της κυτταρικής μεμβράνης των εχθρών, προκαλώντας το θάνατό 

τους, με άμεσο αποτέλεσμα. 

 

 

5.  5.1 Φάσμα δράσης 

Παρατηρήσεις: 

1) Επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και κατά την περίοδο 

παραγωγής εκκρίσεων, απουσία μελισσών.  

2) Για τις καλλιέργειες αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος 

για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις 

χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.  

3) Η προτεινόμενη συγκέντρωση σκευάσματος για όλες τις περιπτώσεις είναι 1 λίτρο/100 λίτρα 

ψεκαστικού υγρού. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη 

συγκέντρωση με μέγιστο τα 2 λίτρα σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με μέγιστο όγκο 

νερού τα 100 λίτρα για τις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού και τα 80 λίτρα για τις καλλιέργειες υπό 

κάλυψη. 

 
 

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 7987/87425/1.9.16 (Α.Δ.Α.: 7ΤΩ34653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασή 

μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

 

                                                                                 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 

 

                                                                                         Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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