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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            10-11-2020  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9965/265952  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 9287211 Κοιν.:  SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ  

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
     

     

     

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

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ZIPPY ULTRA GR (δραστική ουσία: lambda-

cyhalothrin), για την αντιμετώπιση του εντόμου Gryllotalpa gryllotalpa και άλλων εντόμων 

στην καλλιέργεια της πατάτας»     

 

 
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, 

όπως ισχύει. 

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 δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική 

ουσία lambda-cyhalothrin. 

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. Τη με αριθ. πρωτ. 9965/265952/25.9.20 αίτηση ΑΕΣ Μεσσηνίας και τη καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

10. Το από 03-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής.  
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11. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.  

12. Το από …-11-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 
Απορρίπτουμε το αίτημα του ΑΕΣ Μεσσηνίας για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην 

αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ZIPPY ULTRA GR (δραστική ουσία: lambda-

cyhalothrin), για την αντιμετώπιση του εντόμου καθώς και των εντόμων:  
 

• Πρασάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) 

• Αγρότιδα ή Σιδηροσκούληκα (Agrotis spp.),  

• Μηλολόνθη (Melolontha spp.),  

• Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp.) 

• Μπανίουλος, Blaniulus guttulatus (Myriapoda) 

• Σύμφυλα, Scutigerella immaculata (Myriapoda) 

• Κολέμβολα (Collembola) 

• Ατομάρια (Atomaria linealis) 

• Οσινέλλα (Oscinella frit) 

• Υλέμια (Hylemyia Antigua) 

• Ζάμπρος (Zabrus tenebrioeides) 

• Xλώροπας, Chlorops pumilionis (Chloropidae)   
 

στην καλλιέργεια της πατάτας, για τους εξής λόγους:      
 

1. Για τα έντομα Αγρότιδα ή Σιδηροκούληκα (Agriotis sp.), Μηλολόνθη (Melolontha melolontha) και 

Κοφτοσκούληκα ή Καραφατμέ (Agrotis sp.) το αιτούμενο σκεύασμα ZIPPY ULTRA GR έχει οριστική 

έγκριση. 

2. Τα λοιπά αναφερόμενα έντομα - όπως αναφέρεται και σε εισηγήσεις ορισμένων ΔΑΟΚ - δεν έχει 

διαπιστωθεί ότι αποτελούν εχθρούς της καλλιέργειας της πατάτας, ενώ - σύμφωνα με τον αιτούντα - 

αποτελούν «... σπάνιες περιπτώσεις ...» για την καλλιέργεια της πατάτας. 

Β. Κατά της παρούσας Απόφασης, ο ΕΑΣ Μεσσηνίας έχει δικαίωμα, κάνοντας χρήση των διατάξεων του 

άρθρου 24 (παρ. 1) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), να ασκήσει είτε αίτηση θεραπείας (ενώπιον της αρχής που 

εξέδωσε την πράξη, ζητώντας την ανάκληση ή την τροποποίησή της) είτε ιεραρχική προσφυγή (ενώπιον 

της αμέσως ανώτερης αρχής από αυτή που εξέδωσε την πράξη, ζητώντας την ακύρωσή της). 

 

 

 

 

           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

κ.α.α. 

 

 

 

              Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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