
 

 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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ΘΕΜΑ: 
 

«Τροποποίηση της με αριθμό 60834 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) VitiSan (potassium hydrogen carbonate 99,5% β/β) ως προς τα 
στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά 
ή τα προϊόντα τους και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 το 

άρθρο 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

4. 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. 

5. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020). 

6. Τη με αριθμό πρωτ. 13185/176256 π.ε./07.02.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60834 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VitiSan 

(potassium hydrogen carbonate 99,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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7. Τη με αριθ. πρωτ. 45/2050/05.01.2021 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 

«AGRIBIZ»,ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Biofa AG, Γερμανίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60834 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) VitiSan (potassium hydrogen carbonate 99,5% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

13185/176256 π.ε./07.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους 

και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 8 και 17 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

8  

 

 

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 

συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. 

 

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

-- 
 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13185/176256 π.ε./07.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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