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ΘΕΜΑ: «Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NUPRID 600 FS (δραστική ουσία: 

imidacloprid 60%) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, για επένδυση 

τευτλόσπορου, διάθεση στην αγορά και σποράς τευτλόσπορου επενδεδυμένου με 

imidacloprid» 
 

  AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21
ης

 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:  

1.1. το άρθρο 53 αυτού για την περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

1.2. το άρθρο 49 αυτού για την διάθεση στην αγορά σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση 

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 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. 

4. Την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA Journal 

2018;16(2):5178) όσον αφορά την επικινδυνότητα για τις μέλισσες από τη χρήση του 

imidacloprid ως επενδυτικό σπόρων ή κοκκώδες σκεύασμα για εφαρμογή στο έδαφος και 

ειδικότερα το συμπέρασμα ότι η χρήση στη καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων είναι χαμηλού 

κινδύνου για τις μέλισσες. 

5. Την αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 (Β΄ 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες 

καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8616/114066 (Β΄ 

3622). 
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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. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

8. Τη με αριθ. πρωτ.: 2477/61785/24.02.2020 αίτηση της ROYAL SUGAR ABEE. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Απορρίπτουμε την αίτηση για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NUPRID 600 FS (δραστική ουσία: 

imidacloprid 60%), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση για επένδυση τευτλόσπορου. 

Η παρούσα δεν θίγει τη δυνατότητα διάθεσης στην αγορά και σποράς μέχρι 01/05/20 

τευτλόσπορου ο οποίος επενδύθηκε με imidacloprid, μέχρι και 19/12/2018. 

 

 

 

 
 

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                                                 

κ.α.α. 

 

  

  
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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