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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση αδειών διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(ζιζανιοκτόνα) με δραστική ουσία glyphosate, για αποκλειστική χρήση από τις κατά 

τόπου αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την αντιμετώπιση του μεταχρωματικού έλκους 

του πλατάνου» 

 

  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 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 51 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. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την 

«Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση 

αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

4. Τη με αριθμό 11999/22-10-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/1454) σχετικά με τα 

μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού 

Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού 

έλκους του πλατάνου και ειδικότερα το άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο α) αυτής. 

5. Τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά την 

αξιολόγηση του κινδύνου και τις δυνατότητες μείωσης του Ceratytis platani στην ΕΕ. (doi: 

10.2903/j.efsa.2016.4640). 

6. Το με αριθμ 83 Π.Δ. με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/09.07.2019/τ. Α’). 
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7. Το με αριθ. πρωτ.: 182959/2770/06.06.2019 έγγραφο του τμήματος Δασοπροστασίας και 

Αγροτικής Ασφάλειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο χορηγήθηκε ο 

αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου στο ΥΠΑΑΤ εγγράφου 5950/135720/10.06.2019, με το 

οποίο ζητήθηκε ''Η δυνατότητα χρήσης του ζιζανιοκτόνου glyphosate για την αντιμετώπιση της 

ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου''. 

8.  Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και 

των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 

όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

9. Την από τον Ιανουάριο 2019 μελέτη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας) με 

τίτλο «Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στον ελληνικό 

χώρο». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Επιτρέπουμε, τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία glyphosate, 

που δεν φέρουν στην ετικέτα τους τις δηλώσεις επικινδυνότητας: ‘H410 Πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις’ ή ‘H411 Τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις’, για χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την με 

αριθμό 11999/22-10-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/1454) και αποκλειστικά από 

τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και το συνεργαζόμενο με αυτές Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η μεθοδολογία και η δόση εφαρμογής πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα 

στην, από τον Ιανουάριο 2019, μελέτη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Δ/νση Αγροτικής 

Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Δασικής 

Παθολογίας) με τίτλο «Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του 

πλατάνου στον ελληνικό χώρο». 

 

  

 

 

 

                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

  

 

 

 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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