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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7324 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) Fusilade 12.5 EC (δρ. ουσία: fluazifop-p-butyl), σε εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1 »  
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Κανονισμό 2016/1 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) 

για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.  

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

και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του 

Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.  

5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2952/34521/21.3.16 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7324 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

(ζιζανιοκτόνο) Fusilade 12.5 EC (δρ. ουσία: fluazifop-p-butyl), η οποία που χορηγήθηκε με την αριθ. 

177835/8-12-1983 Απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1.  
 

Η παράγραφος 13 της με αριθ. 4203/46094/12.4.13 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως εξής:  
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13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει. 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 

ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 
 

 

Ζαχαρότευτλα 90   

Αμπέλι 120  

Εσπεριδοειδή, βαμβάκι 30  

Πατάτα 50  

Σόγια, ηλίανθος, τριφύλλι, καπνός  60  

Φακή  90 

Μαρούλι 42  

τομάτα υπαίθρου, βιομηχανική τομάτα 90  

 

Β. 1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα. 

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους 

επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου 

ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. 

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 
 

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 4203/46094/12.4.13 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 

με τη με αριθ. 3865/40603/22.5.14 Απόφασή μας. 
 

 

 

 

 

                    Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

                     Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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