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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   27 - 4 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ.πρωτ: 4478/51163 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΙSK BIOSCIENCE EUROPE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. B-1050, Brussels 
TELEFAX: 210 9212090  (Δια της  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287230  Φλέμιγκ 15 
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr  151 23 – Μαρούσι) 
    e-mail: info@hellafarm.gr  
    
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 3027  άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματοδωκτόνο) NEMATHORIN 10 G (δ.ο. 
fosthiazate) ως προς τις ειδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, την 
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις γενικές υποχρεώσεις» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Καν. 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 44 αυτού.  

2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

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

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 και ισχύει.  

4. Την υπ’ αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015), με θέμα "Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".  
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5. Tην υπ’ αρίθμ. 7261/783/83312/27-7-2015 αναφορά προς την υπηρεσία μας. 

6. Το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 175/17-2-2015 υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης 

(ΜΦΙ). 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 2126/24257/25-2-2016 επιστολή της Υπηρεσίας προς την ενδιαφερόμενη 

εταιρεία. 

8. Το με ημερομηνία 25-4-2016 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 3027 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (νηματοδωκτόνο) NEMATHORIN 10 G (δ.ο. fosthiazate), που χορηγήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 127356/24-3-2009 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς ως 

προς τις ειδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, την τελευταία επέμβαση πριν 

τη συγκομιδή και τις γενικές υποχρεώσεις. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία Α6, Α13.2 και Β της άδειας διάθεσης διαμορφώνονται ως εξής: 
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Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

• Απαγορεύεται η συγκομιδή για τουλάχιστον 120 ημέρες μετά την 
εφαρμογή. 
• Η εφαρµογή του σκευάσµατος στο ίδιο θερµοκήπιο, επιτρέπεται 

µόνο µία φορά ετησίως.  

• Φύτευση της καλλιέργειας µέσα σε τρεις ηµέρες από την εφαρµογή 

- ενσωµάτωση.  

• Σε περίπτωση εφαρµογής κατά µήκος των γραµµών η ποσότητα του 

προϊόντος υπολογίζεται µε βάση την έκταση στην οποία πραγµατικά 

θα εφαρµοσθεί.  

• Καθαρισµός µηχανηµάτων: Ο καθαρισµός των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του σκευάσµατος γίνεται µε 

νερό. Η διάθεση του νερού πλυσίµατος να γίνεται µε τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι δεν θα ρυπανθούν τα υπόγεια ή υπέργεια ύδατα. 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα 
 
 

Ημέρες 

 Πατάτα  120 ημέρες  

 Τομάτα - 
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Β Γενικές υποχρεώσεις   
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τη Συντονιστική Εθνική 

Αρχή (ΣΕΑ), για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το 

περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 

απόκρυψη της πληροφορίας αυτής αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά, ενώ 

παράλληλα ανακαλείται η σχετική έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποστέλλει στην ΣΕΑ τα εκάστοτε νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα, προς ενημέρωση των οικείων φακέλων του σκευάσματος, 

για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την 

παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους 

όρους της άδειας διάθεσης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το 

προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να τηρεί για πέντε (5) τουλάχιστον 

χρόνια αρχείο των ποσοτήτων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που εισάγει και 

διαθέτει στην αγορά, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, και να 

προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά του ζητηθούν. 

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

8. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος εντός 2 ετών από την υπογραφή της 
παρούσας να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία για την διερεύνηση υπολειμμάτων 
σε πρώιμες ή μεσοπρώιμες ποικιλίες (συγκομιδή σε χρονικό διάστημα νωρίτερα 
από τις 120 ημέρες). 

 

 

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 127356/24-3-2009 απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 3027 άδεια  διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

NEMATHORIN 10 G, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
ΙΙΙ. Την επομένη από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, το σκεύασμα που διατίθεται στην 

αγορά πρέπει να φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα σε αυτή. 

 

ΙV. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να 

χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα 

τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω 

σκευάσματα. 

 

V. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους 

επαγγελματίες χρήστες. Oι τελευταίοι βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση στο πεδίο των 

παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  
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VI. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν 

να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

 
Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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