
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,              27-11-2020  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11843/312887 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Καρίτσα Πιερίας, ΤΚ 60100 

Τηλέφωνο: 210 9287211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  Κοιν.:  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
     

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(νηματωδοκτόνο) NEMACUR 40 EC (δρ. ουσία: fenamiphos), για την αντιμετώπιση 

νηματωδών Meloidogyne sp. στην ακτινιδιά»    
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων 

δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία fenamiphos. 

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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την αριθ. 5171/70387/15.5.18 (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.  

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το 

άρθρο 109 παρ. 2 αυτού. 

8. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Γεωργίας.  

9. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

10.Την αριθ. πρωτ. 4304/115151/5.5.2020 αίτηση της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ, τη καταχώρισή της 

στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.   

11.Την αριθ. 4304/115151/19.6.20 Απόφαση απόρριψης της αίτησης της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ. 

12.Την με αριθ. 4707/9.7.20 ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ. 

13.Το από 23-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υπουργού και τη συνημμένη σε 

αυτό σημειωματική εντολή, με το οποίο η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ενημερώθηκε ότι 

η ανωτέρω ιεραρχική προσφυγή έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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14.Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. 

Απόφασης, στις περιπτώσεις χρήσεων που πληρούν τα κριτήρια εφαρμογής άλλης διαδικασίας έγκρισης 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009, δίνεται η δυνατότητα επανάληψης μέχρι δύο (2) έτη από 

την ημερομηνία λήξης της πρώτης κατά παρέκκλιση άδειας. 

15.Το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης 

υποβλήθηκε με βάση τις διατάξεις αυτής μία μόνο φορά αίτηση (το έτος 2019) για κατά παρέκκλιση 

άδεια στην εξεταζόμενη χρήση και έγινε δεκτή. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

 

Α. 

;; 

Χορηγούμε στην εταιρεία ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για 

το φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) NEMACUR 40 EC (δρ. ουσία: fenamiphos, 

αριθμός έγκρισης 3065), για την αντιμετώπιση νηματωδών Meloidogyne sp. στην ακτινιδιά, για 

χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: Λάρισας, Καβάλας, Ημαθίας, Ξάνθης, Άρτας, Πιερίας 

και Πέλλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:     
 

 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 27-11-2020. 

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 26-03-2021. 

 
2. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος  

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθ. 

εφαρμογών 

/ καλλιεργ. 

περίοδο 

λίτρα/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

(λίτ./στρ.) 

Ακτινιδιά 

(ATIDE) 

Νηματώδεις 

Meloidogyne 

sp. 

(MELGSP) 

2 -- - Εφαρμογή μέσω του δικτύου 

άρδευσης στην εδαφική επιφάνεια 

του οπωρώνα, αμέσως μετά την 

καρπόδεση έως το στάδιο BBCH 75 

(στο ήμισυ του τελικού μεγέθους 

των καρπών ) 

1 

• Η εφαρμογή γίνεται με 1500 λίτρα νερό /στρέμμα.  

• Συστήνεται μία (1) ώρα άρδευση πριν και μετά την εφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης. 
 
 

3. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ακτινιδιά: 60 ημέρες. 
 

 

24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 3820/52805/10.4.18 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθ. 3065 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) 

NEMACUR 40 EC, όπως ισχύει. 
 

 

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. 
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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 Κανονισμού (ΕΚ) 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 τη λήξη της παρούσας, 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.  

• Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου Α2 ανωτέρω. 

• Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

 

 

 

 

 

                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   

       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

 

         Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ 
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