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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LUNA 

EXPERIENCE SC (μυκητοκτόνο)  (δρ.ουσίες  fluopyram + tebuconazole), για 
περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια της φιστικιάς» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

 

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 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 
2011 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 συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία alpha-cypermethrin. 

4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής 
της 29ης Ιανουαρίου 2008.  

5. Τη με αριθ. 329/3966/24.04.2017 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60612 
άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LUNA EXPERIENCE SC. 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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". 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4240/41314/11-04-2017 αίτηση της ‘ΑΦΟΙ Δ. ΣΚΟΥΡΑ ΟΕ’ ως εκπροσώπου 
φορέων και καλλιεργητών ακτινιδίου από τις Π.Ε. Εύβοιας, Λάρισας, Αττικής, Βοιωτίας, 
Αργολίδος, Χαλκιδικής, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. 
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8. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 577, στην Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 

9. Το από 31/05/2017 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LUNA 

EXPERIENCE SC (μυκητοκτόνο)  (δρ.ουσίες  fluopyram + tebuconazole, αριθμός 
έγκρισης 60612) στην καλλιέργεια της φιστικιάς, για χρήση εντός των περιφερειακών 
ενοτήτων: Εύβοιας, Λάρισας, Αττικής, Βοιωτίας, Αργολίδος, Χαλκιδικής, Μαγνησίας 
και Φθιώτιδας. 

 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 14-06-2017 
Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:    12-10-2017  

 

5 5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητικ

ή περίοδο/ 
Μεσοδιάστη

μα 
επεμβάσεων 
σε ημέρες 

ml/ 100 
λίτρα 
ψεκ. 
υγρού 

ml / 
στρέμ

μα 

Όγκος 
ψεκ. 
Υγρο

ύ 
λίτρα 
/  
στρέμ

μα 

Φυστικιά 
(PIAVE) 

Καμαροσπόριο 
(Botryosphaeria 
dothidea)  
(BOTSDO) 
 
Σεπτορίωση  
(Septoria pistaciae) 
(SEPTPZ)  
 
Αλτερνάρια  
(Alternaria 
alternata) 
(ALTEAL) 

40-50 20-75 
50-
150 

Προληπτικός 
ψεκασμός έως το 
τέλος της 
άνθησης (εώς 
BBCH 69) 

1/-- 

 
 
 
 

3 Προστασία των καταναλωτών 
         Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLs): Φυτικά προϊόντα 

MRLs 
(mg/kg) 

Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Φιστικιά 35 
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24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 329/3966/24.04.2017 απόφασή μας με την οποία 
χορηγήθηκε η με αριθ. 60612 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LUNA 
EXPERIENCE SC, όπως ισχύει σήμερα.  

 
Β. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για 
την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    
 1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης 

στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο κάτοχος της 
άδειας διάθεσης στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα 
και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση 
σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 
πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας 
διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο έως δύο μήνες από την λήξη της έγκρισης, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 
πληροφορίες: 

• Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 
παρούσας 

• Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 
εφαρμογή της παρούσας 

• Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω 
• Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

  
     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      

 
   

   
 Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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