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ΘΕΜΑ: «Απόρριψη αίτησης για 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   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
 

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 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. 

3. 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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δρ. ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία fenamiphos.  

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (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.  

6. 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 

αυτού. 

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

Διεύθυνσης Γεωργίας.  

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

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».    

9. 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. 

10. Το από 15-6-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής.  

11. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, από τις περιοχές που αφορούν οι αιτήσεις. 

12. Το αριθ. ΕΜΠ 1355/17.6.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. 

13. Το από …-06-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

14. Το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο για να χορηγηθεί 

μία κατά παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα 

μέσα και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Για να γίνει δεκτό το 

αίτημα χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας, θα πρέπει να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω 

περιπτώσεις. Για το εξεταζόμενο αίτημα δεν συντρέχει καμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 
Απορρίπτουμε το αίτημα της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 

διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) NEMACUR 40 EC (δρ. ουσία: 

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

ακτινιδιά, για τους εξής λόγους:      
 

1. Στην έγκριση της δραστικής ουσίας fenamiphos αναφέρεται ως προϋπόθεση ότι: μπορεί να 

χρησιμοποιείται μόνο ως νηματοδωκτόνο με στάγδην άρδευση σε μόνιμα θερμοκήπια. Ο αιτούμενος 

τρόπος εφαρμογής είναι: μέσω του δικτύου άρδευσης στην εδαφική επιφάνεια του οπωρώνα, με 

1.500 λίτρα νερό ανά στρέμμα.  

2. Το σκεύασμα NEMACUR 40 EC είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας από το έτος 1980. Επανεγκρίθηκε 

με τις ενιαίες αρχές (αριθμός έγκρισης 3065/10.4.18), για χρήση στις ακόλουθες θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες με εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, 

αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι, καλλωπιστικά φυτά και άνθη. Σύμφωνα με το “Working 

document on emergency situation according to article 53 or Regulation (EC) No 1107/2009 (SANCO 

10087/2013 REV. 0)” οι κατά παρέκκλιση άδειες χρήσεις εγκεκριμένων δραστικών ουσιών δεν 

πρέπει να επαναλαμβάνονται, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να ακολουθούνται από αιτήσεις για 

χορήγηση άδειας διάθεσης σύμφωνα με την κανονική διαδικασία ή από αιτήσεις για διεύρυνση των 

αδειών για χρήσεις μικρής σημασίας (άρθρο 51). 

3. Για την καταπολέμηση νηματωδών του γένους Meloidogyne sp. στην ακτινιδιά, έχουν έγκριση τα 

ακόλουθα σκευάσματα: 

• NEMATHORIN 150 EC (δραστική ουσία: fosthiazate). 

• FLOCTER WP (δραστική ουσία: Bacillus firmus I-1582). 

• BIOACT PRIME DC (δραστική ουσία: Paecilomyces lilacinus strain 251). 

Από τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής προκύπτει ότι η χρήση του σκευάσματος BIOACT 

PRIME DC μπορεί να γίνει και μετά την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. 

4. Η δραστική ουσία του σκευάσματος NEMACUR 40 EC (fenamiphos) ανήκει στην ίδια ομάδα με τη 

δραστική ουσία του σκευάσματος NEMATHORIN 150 EC (fosthiazate): οργανοφωσφορικά. 

5. Οι νηματώδεις υπάρχουν εγκατεστημένοι στο έδαφος πολλών οπωρώνων και ο έλεγχος του 

πληθυσμού τους μπορεί να γίνει στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας (πριν την άνθηση) με τα ήδη 

εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τη χρήση του σκευάσματος με 

δραστική ουσία Paecilomyces lilacinus strain 251 που μπορεί να εφαρμοστεί και μετά την άνθηση.  

6. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

λόγω έλλειψης των διαθέσιμων δοκιμών υπολειμμάτων. 
 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
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