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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6892/182090 
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΣ «Ελαιώνας» (Μεσσηνίας)  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 9287211 Κοιν.:  FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ  

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
     

     

ΘΕΜΑ: « Ανάκληση της αριθ. 4133/111219/23.6.2021 Απόφασης με την οποία χορηγήθηκε κατά 

παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 

NTEKOR 40 EC (δραστική ουσία: dimethoate), για αντιμετώπιση του δάκου (Bactrocera 

oleae) στην ελιά με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού »      
 

 

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 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1090/2019, με τον οποίο δεν ανανεώθηκε η έγκριση της 

δραστικής ουσίας dimethoate. 

3. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. 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.  

5. 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. 

6. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου 

Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.  

7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».   

8. Τη με αριθ. πρωτ. 4133/111219/23.6.2021 Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε κατά παρέκκλιση 

άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NTEKOR 40 EC 

(δραστική ουσία: dimethoate) για χρήση στην καλλιέργεια της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς 

(ΑΔΑ: ΨΞΖ74653ΠΓ-ΘΨ6). 

9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1888/7.7.2021 έγγραφο της Επ. Δ/νσης Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και 

Φυτ/κής και του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ με θέμα 

“Συμπληρωματικός έλεγχος υπολειμμάτων του εντομοκτόνου NTEKOR 40 EC (CHA3621-04) για 

χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στην ελιά, σύμφωνα με το Αρ. 53 του Καν. 

1107/2009”, με αριθμό εισερχομένου στην υπηρεσία μας 6861/181123/9.7.2021. 
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10.Το από 12-07-2021 έγγραφο της εταιρείας FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ προς ΥπΑΑΤ (αριθμός 

πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία μας 6892/182090/12.7.2021). 

11.Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/155, με τον οποίο καθορίστηκαν νέα Ανώτατα 

Όρια Υπολειμμάτων (ΑΟΥ) για τη δραστική ουσία dimethoate και τον μεταβολίτη αυτής omethoate 

στην ελιά, τα οποία θα ισχύσουν από τις 02-09-2021 και του γεγονότος ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί 

η ανίχνευση υπολειμμάτων σε επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την 

παραγωγή ασφαλών προϊόντων ελαιοκομίας της χώρας μας και την εμπορία αυτών εντός της ΕΕ και 

σε εξαγωγή προς Τρίτες Χώρες. 

12.Επανεξετάζουμε τους όρους χορήγησης της με αριθ. πρωτ. 4133/111219/23.6.2021 (ΑΔΑ: 

ΨΞΖ74653ΠΓ-ΘΨ6) Απόφασής μας υπό το φως των νέων στοιχείων. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

 

1. Ανακαλούμε τη με αριθ. 4133/111219/23.6.2021 Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε κατά 

παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NTEKOR 40 

EC (δραστική ουσία: dimethoate) για χρήση στην καλλιέργεια της ελιάς με δολωματικούς 

ψεκασμούς, για τους εξής λόγους: 

α) Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 155/2021 (ο οποίος εφαρμόζεται από τις 2 Σεπτεμβρίου 2021), 

καθορίστηκαν νέα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRL) για τη δραστική ουσία dimethoate και τον 

μεταβολίτη omethoate στην ελιά (0,01* mg/kg). 

β) Κατόπιν επαναξιολόγησης της υπόθεσης από το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων 

του ΜΦΙ, διαπιστώθηκε ότι με την αιτούμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί ότι τα υπολείμματα της δραστικής ουσίας dimethoate και του μεταβολίτη omethoate 

στις ελιές που θα παραχθούν, θα συμμορφώνονται με το νέο Ανώτατο όριο Υπολειμμάτων που θα 

ισχύσει από τις 2 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

2. Κατά της παρούσας απόφασης, ο ΑΣ «Ελαιώνας» (Μεσσηνίας) ή/και η εταιρεία FMC Χημικά Ελλάς 

Μ. ΕΠΕ, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 24 (παρ. 1) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), έχουν 

δικαίωμα να ασκήσουν 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 ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
 

 

 

         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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