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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   31.08.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7641/208717 
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  

TELEFAX: 210 9212090  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –  

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη   “AGRIBIZ”) 

Τηλέφωνο: 210 9287160   
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 9076 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοελκυστικό) ISONET T [(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl 
acetate + (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate] ως προς την ημερομηνία λήξης» 

 
 

 
 

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 τα 

άρθρα 45 και 32.1 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. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1160 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2020 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών θειικό αργιλιοαμμώνιο, πυριτικό αργίλιο, αιματάλευρο, 

ανθρακικό ασβέστιο, διοξείδιο του άνθρακα, εκχύλισμα τεϊόδεντρου, υπολείμματα απόσταξης λίπους, 

λιπαρά οξέα C7 έως C20, εκχύλισμα σκόρδου, γιββερελλικό οξύ, γιβερελίνη, υδρολυμένες πρωτεΐνες, 

θειικός σίδηρος, διατομίτης (Kieselgur), φυτικά έλαια/κραμβέλαιο, όξινο ανθρακικό κάλιο, χαλαζιακή 

άμμος, ιχθυέλαιο, απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/πρόβειο λίπος, φερομόνες 
λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου, τεβουκοναζόλη και ουρία. 

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. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 

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

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 9076 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοελκυστικό) ISONET T [(E,Z)-
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3,8-Tetradecadien-1-yl acetate + (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate], όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 
8. Τη με αριθ. πρωτ. 7641/208717/28.07.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 9076 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοελκυστικό) ISONET T [(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate + (E,Z,Z)-3,8,11-

Tetradecatrien-1-yl acetate], που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή 

μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης. 

 

Το σημείο 1.1β διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 9076 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 09.08.2016 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 31.08.2022 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ.α.α 

 
 
 
 

 
Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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