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

(μυκητοκτόνο) RIDOMIL GOLD 48 SL (δραστική ουσία: metalaxyl-m) για την 

αντιμετώπιση της φυτόφθορας Phytophthora nicotianae σε φυτά πλατάνων και 

καλλωπιστικών στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ”  

 

 

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 metalaxyl-m.    

4. Τη με αριθ. 122997/17.5.05 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6995 έγκριση στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) RIDOMIL GOLD 48 SL, όπως ισχύει. 

5. Την αριθ. 1606/16641/14.2.17 (Β΄ 629/1.3.17) 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". 

6. Τις με αριθ. πρωτ. 2456/34042/5.3.18 και 2825/40147/14.3.18 σχετικές αιτήσεις του Κου Γαραντζιώτη 

Φ. Ιωάννη.  

7. Το από 16-3-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

8. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: i) Η δραστική ουσία metalaxyl-m 

είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ ως μυκητοκτόνο. ii) Το σκεύασμα RIDOMIL GOLD 48 SL είναι 
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εγκεκριμένο στη χώρα μας (Υπ. Απόφαση 122997/17.5.05, αριθμός έγκρισης 6995, λήξη 30-6-2018), 

για την αντιμετώπιση της φυτόφθορας στον καπνό. iii) Η εξεταζόμενη αίτηση αφορά χρήση σε 

καλλωπιστικά και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα υπολειμμάτων, αφού δεν θα γίνει εφαρμογή σε φυτά 

που παράγουν προϊόντα που διατίθενται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφές. iv) Έχουν 

υποβληθεί εγκρίσεις του σκευάσματος από Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, στο φάσμα δράσης των 

οποίων συμπεριλαμβάνονται τα καλλωπιστικά. Κατά συνέπεια διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή του 

σκευάσματος δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα σε αυτά. v) Μια εφαρμογή μυκητοκτόνου στην αρχή της 

άνοιξης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού του ωομύκητα στο έδαφος, ώστε στη 

συνέχεια να γίνει διαχείριση με καλλιεργητικά και βιολογικά μέτρα. vi) Το Τμήμα Προστασίας Φυτών 

της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής αναφέρει ότι εισηγείται τη χορήγηση κατά 

παρέκκλισης άδεια διάθεσης στην αγορά στο αναφερόμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν για χρήση εντός 

του πάρκου του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και για συνολική ποσότητα 15 

kg σκευάσματος. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) RIDOMIL GOLD 48 SL (δραστική ουσία: metalaxyl-m) για την αντιμετώπιση 

της φυτόφθορας Phytophthora nicotianae σε φυτά πλατάνων και καλλωπιστικών στο πάρκο του 

Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

2. Ημερομηνία χορήγησης: 22-3-2018 

Ημερομηνία Λήξης: 30-6-2018.  
 

1. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ / 

τετραγωνικό 

μέτρο (τμ) 

γρ / δένδρο 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Καλλωπιστικά Δασικά 

Δένδρα: 

Platanus orientalis 

(πλατάνια) 

Καλλωπιστικοί θάμνοι 

και ποώδη φυτά: 

Euphorbia spp, 

Lavandula spp, 

Rosmarinus spp, 

Salvia spp,  

Teucrium spp,  

Dianthus spp, 

Cerastium spp, 

Viburnum tinus, 

Cistus spp,  

Myrtus communis, 

Vinca major, 

Trachelospermum 

jasminoides,  

Pistacia lentiscus  

 

 

 

Φυτόφθορα: 

Phytophthora 

nicotianae 

 

 

 

2 γρ / δένδρο 

0,2 γρ / τμ 

   

 

 

Η εφαρμογή 

στα δένδρα 

θα γίνει με 

τη μέθοδο 

της έγχυσης, 

στα άλλα 

φυτά με το 

νερό του 

ποτίσματος, 

 

 

 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών: 

μία (1) 

Παρατήρηση: η συνολική ποσότητα του σκευάσματος που θα εφαρμοστεί με την παρούσα κατά παρέκκλιση 

άδεια, ανέρχεται σε 15 κιλά max.  
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3. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης για την εφαρμογή της κατά παρέκκλιση άδειας, πέραν αυτών που 

προβλέπονται από την αριθ. 6995 έγκριση του σκευάσματος, όπως ισχύει: 
 

 

 Μέχρι να στεγνώσει το έδαφος στο οποίο εφαρμόστηκε το σκεύασμα με το νερό του ποτίσματος, να 

μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην των εργαζόμενων) στην περιοχή που έγινε εφαρμογή αυτού. 

 Η εφαρμογή να διενεργηθεί αργά το απόγευμα, μετά το πέρας του ωραρίου επισκεπτών στους χώρους 

του ιδρύματος. 

 Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί το σκεύασμα να οριοθετηθούν και να αναρτηθούν 

προειδοποιητικές πινακίδες. 
 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 122997/17.5.05 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

6995 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) RIDOMIL GOLD 48 SL, όπως ισχύει. 
 

 

Β.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 

Η παρούσα κατά παρέκκλιση 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. Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση Κου Γαραντζιώτη Φ. 

Ιωάννη, η εταιρεία του οποίου έχει αναλάβει τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με σύμβαση που υπέγραψε στις 5-1-2018, για χρήση 

αποκλειστικά και μόνο από αυτή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του 

σκευάσματος. 

2. Ο Κος Γαραντζιώτης Φ. Ιωάννης υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία μας μετά από την 

εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρει οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση του 

από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν 

απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

3. Ο Κος Γαραντζιώτης Φ. Ιωάννης υποχρεούται να αποστείλει στην Υπηρεσία μας το αργότερο εντός 

δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ακριβή ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε, 

β) τα είδη επί των οποίων έγινε εφαρμογή του σκευάσματος και των αριθμό των φυτών, 

γ) συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής. 

 

 

              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                       Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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