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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο) ABAMECTIN-AGROTECHNICA 1,8 EC (δραστική ουσία: 
abamectin), για την αντιµετώπιση ακµαίων Τετράνυχου (Tetranychus urticae) σε 
καλλιέργεια βαµβακιού » 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Π .Α .Π .ΕΝ .  

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 
και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην 
αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 2011, όσον 
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η δραστική 
ουσία abamectin. 

4. Τον κανονισµό 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τη µε αριθ. 5411/57850/15.5.13 Απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 14.431 οριστική έγκριση 
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο) ABAMECTIN-AGROTECHNICA 1,8 EC 
(δραστική ουσία: abamectin), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη µε αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα “Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ευάγγελο Αποστόλου, του ∆ηµητρίου”.     

7. Τη µε αριθ. 5033/66851/16.6.15 (ΦΕΚ 1161/Β΄/18.6.15) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. µε θέµα “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα στο 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περ. β παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄)”.  

8. Τη µε αριθ. 6552/78481 (ΦΕΚ 1503/Β/17-07-2015) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Π.Α.Π.Ε. 
«Μεταβίβασης του δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους 
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Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 

9. Τη µε αριθ. πρωτ. 6259/73771/1.7.15 αίτηση του Α.Σ. ΠΕΛΛΑΣ και των λοιπών χρηστών που αυτός 
εκπροσωπεί. 

10. Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε   
 
1Α. 
;; 

Χορηγούµε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 53 του Κανονισµού 
1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο) ABAMECTIN-
AGROTECHNICA 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin, αριθµός έγκρισης 14.431, κάτοχος 
έγκρισης: AGROTECHNICA OBEE), για την αντιµετώπιση ακµαίων Τετράνυχου 
(Tetranychus urticae) σε καλλιέργεια βαµβακιού, για χρήση από τους κάτωθι αναφερόµενους: 

 
 

Α.Σ. ΠΕΛΛΑΣ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΠΕ. 
ΣΑΛΗΧ ΜΠΟΥΛΕΝΤ 
ΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θ.-ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ Β.-ΣΙΑΤΡΑΣ Ι. ΟΕ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡ. ΒΡΑΝΑΣ ΟΕ 
ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΗΛΑΒΕΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠΕ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΥΦΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΕ 
ΣΑΚΚΑΣ ΑΕΒΕ 
 

µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 29-07-2015 

(ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας). 
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 30/9/2015. 

 

 
2. Φάσµα δράσης της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 
Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος ∆όσεις σκευάσµατος Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος αριθµός 
εφαρµογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο. 

κ.εκ/ 
στρέµ. 
 

γρ/ 100 
λίτρα ψεκ. 
υγρού 

Όγκος 
ψεκ. υγρού 
λιτρα/στρ. 

Βαµβάκι Κίτρινος 
τετράνυχος 
(Tetranychus 
urticae) 

70-100 --- 50-80 Ψεκασµός 
φυλλώµατος 
πλήρους κάλυψης 
µε την εµφάνιση 
των προνυµφών ή 
των ακµαίων. 
Επανάληψη του 
ψεκασµού εφόσον 
εµφανιστούν εκ 
νέου τα ακάρεα. 

Μέχρι 2 µε 
µεσοδιάστηµα 14 
ηµερών (εφόσον 
απαιτηθεί 2ος 
ψεκασµός). 
 

 
3. Προστασία των καταναλωτών:  
   
Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs): 
 
abamectin-βαµβάκι: 

Φυτικά προϊόντα 
 

MRLs (mg/kg) 
 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 396/2005, όπως ισχύει. 
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Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 
 

Φυτικά προϊόντα 
 

Ηµέρες 
 

 

βαµβάκι 
 

20  

 
 
24. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 5411/57850/15.5.13 Απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η 

µε αριθ. 14.431 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο) 
ABAMECTIN-AGROTECHNICA 1,8 EC, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Β. Ανάκληση της έγκρισης: 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για 
την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    
 1. Οι χρήστες που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης είναι υπεύθυνοι 

για την ορθή εφαρµογή της και υποχρεούνται να ενηµερώνουν την οικεία Περιφερειακή 
Ενότητα και την υπηρεσία µας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση 
από τη χρήση του σκευάσµατος στο βαµβάκι. Επισηµαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε 
σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

2. Οι χρήστες που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να 
συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία µας το αργότερο δύο µήνες µετά τη λήξη 
της τα ακόλουθα στοιχεία: 
-ποσότητα σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε σε εφαρµογή της παρούσας. 
-έκταση σε στρέµµατα στην οποία χρησιµοποιήθηκε το σκεύασµα σε εφαρµογή της παρούσας.  

 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Α.Π.ΕΝ. 
 
 
 
          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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