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

προϊόν KENDO UM 5.12 SC (δραστική ουσία: fenpyroximate), για την αντιμετώπιση του 

κίτρινου τετράνυχου (Tetranychus urticae) στην καλλιέργεια του βαμβακιού »   
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

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 53 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 

προέλευσης. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με 

τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία 

fenpyroximate).  

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

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) 

σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για 

τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. 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.  

6. 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. 

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

Διεύθυνσης Γεωργίας.  
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8. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

9. Τη με αριθ. πρωτ. 2840/72690/5.3.20 αίτηση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση».  

10.Την καταχώριση της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα (PPPAMS). 

11.Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ. 

12.Το από 24-04-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

13.Το από ……-05-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

14.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της αίτησης:  

α) Το πρόβλημα της αντιμετώπισης του κίτρινου τετράνυχου (Tetranychus urticae) στο βαμβάκι, 

προέκυψε κυρίως με την απαγόρευση της δραστικής ουσίας propargite, η οποία ήταν ευρέως 

χρησιμοποιούμενη για τη συγκεκριμένη χρήση. Η απαγόρευση έγινε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

943/2011, οι ανακλήσεις των εγκρίσεων φπ με δραστική ουσία propargite έγιναν στις 31-12-2011 

και η χρήση των αποθεμάτων επιτρέπονταν μέχρι τις 31-12-2012. Με δεδομένο ότι για τη 

συγκεκριμένη χρήση δεν υπήρχε (ούτε υπάρχει) άλλο εγκεκριμένο ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο 

σκεύασμα, το πρόβλημα ήταν και είναι υπαρκτό από το έτος 2013 και μετά. Υπάρχουν 

εγκεκριμένα μόνο δύο σκευάσματα φπ με δραστική ουσία etoxazole, αλλά η δράση τους 

περιορίζεται στα ωά και στα ατελή στάδια του τετράνυχου και όχι στα ακμαία.  

β) Η δραστική ουσία fenpyroximate, είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 540/2011, όπως 

ισχύει.  

γ) Το σκεύασμα KENDO UM 5,12 SC είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας, για χρήση σε διάφορες 

δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες, όχι όμως για την καλλιέργεια του βαμβακιού.  

δ) Στη χώρα μας είναι εγκεκριμένη μόνο μία δραστική ουσία (etoxazole) για την εξεταζόμενη χρήση και 

μάλιστα με διαφορετικό τρόπο δράσης (παρεμπόδιση της εξέλιξης των ωών και των άλλων ατελών 

σταδίων των ακάρεων) από το KENDO UM 5,12 SC (παρεμπόδιση της μεταφοράς ηλεκτρονίων στη 

μιτοχονδριακή αλυσίδα, μπλοκάρισμα τη λειτουργία του συμπλόκου Ι με συνέπεια την αναστολή της 

μιτοχονδριακής αναπνοής των κυττάρων όλων των σταδίων των ακάρεων).  

ε) Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, ο αναφερόμενος εχθρός της καλλιέργειας του βαμβακιού 

αποτελεί κίνδυνο, με την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Όπως 

αναφέρεται, η πίεση της προσβολής εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και ποικίλει κατά τόπους, 

αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση υπάρχει πρόβλημα στην αντιμετώπιση του κίτρινου 

τετράνυχου, λόγω της μόνο μίας εγκεκριμένης δραστικής ουσίας για την αντιμετώπισή του και 

μάλιστα σε άλλα στάδια και όχι στο στάδιο του ακμαίου.  

ζ) Το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας εισηγείται θετικά για την έγκριση σκευασμάτων για 

την αντιμετώπιση του Tetranychus urticae, καθώς οι αναφερόμενοι κίνδυνοι στις αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων, ισχύουν.   

η) Σύμφωνα με το αριθ. ΕΜΠ 673/27.3.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων του ΜΦΙ, η 

εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή από τη χρήση του 

σκευάσματος ΚΕNDO UM 5.12 SC, σύμφωνα την προτεινόμενη Ο.Γ.Π. και δεν αναμένεται 

υπέρβαση των ΑΟΥ στο σπόρο βαμβακιού, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 552/2019. 

Επίσης, προτείνεται ως τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή περίοδος τουλάχιστον 43 ημερών. 

θ) Ο συντελεστής στάθμισης για τον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη 2 για το αιτούμενο 

σκευάσματα είναι οκτώ (8). 

ι) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί 

κατά παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα 

εύλογα μέσα και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Κατά 

παρέκκλιση άδεια χορηγείται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις. Στην 

εξεταζόμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις αριθ. 3 (πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας 

οργανισμών-στόχων, καθώς υπάρχει μία μόνο εγκεκριμένη δραστική ουσία για την αιτούμενη χρήση) 

και 5 (ανάγκη αντιμετώπισης εχθρού σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης του (ακμαία) από αυτό που 

δύναται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φπ).  
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

KENDO UM 5.12 SC (δραστική ουσία: fenpyroximate, αριθμός έγκρισης 2199), για την 

αντιμετώπιση του κίτρινου τετράνυχου (Tetranychus urticae) στην καλλιέργεια του βαμβακιού, 

για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ, 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ και ΚΙΛΚΙΣ 

με τα ακόλουθα στοιχεία:   

 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:   20-05-2020   

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:       01-09-2020 

 

12.  Φάσμα δράσης: 
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλ. περίοδο 

κ.εκ./ 

στρ. 

 

κ.εκ./100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού  

(λίτρα/στρ.) 

Βαμβάκι 

GOSHI 

 

Κίτρινος 

Τετράνυχος  

(Tetranychus 

urticae)  

TETRUR 

 

150 

  

30-60 

Από το τρίτο πλήρως 

ανεπτυγμένο φύλλο έως το 

70% των καψών φτάνουν 

στο τελικό τους μέγεθος.  

BBCH 13-77  

1 εφαρμογή 

 

 

23. Προστασία των καταναλωτών:  

         Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Βαμβάκι 43  

 

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. Ο αιτών την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην 

αγοράς είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της, ενώ ο ίδιο και/ή ο κάτοχος της άδειας 

διάθεσης στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και 

την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση 

σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται και η κατά 

παρέκκλιση άδεια. 

2. Ο κάτοχος των εγκρίσεων θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 

σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 

οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.  

3. Η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια 

αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά και να προσκομίσει τα στοιχεία 

αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά ζητηθούν.  

4. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι 

στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

5. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά 

και η εταιρεία που διακινεί το προϊόν, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην 

Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31-12-2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 

πληροφορίες: 

5.1. Για τη συνολική ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 

παρούσας. 
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5.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 

εφαρμογή της παρούσας. 

5.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τον εχθρό στόχο του σημείου 2 παραπάνω. 

5.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

6. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται 

να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη λήξη της 

άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.  

7. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 

την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

 

 

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
 

 

 

         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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