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ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
ACTELLIC 50 EC (AEK 1114)  µε δραστική ουσία pirimiphos-methyl σε εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/53 της Επιτροπής»   

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 1.4 και 45 αυτού. 

2. Τον Κανονισµό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/53 της Επιτροπής, µε τον οποίο ορίστηκαν νέα µέγιστα όρια υπολειµµάτων 
(MRLs) για τη δραστική ουσία pirimiphos-methyl µέσα ή πάνω σε ορισµένα προϊόντα.  

3. Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 
και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη µε αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων του 
Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη.  

5. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) µε θέµα την “Μεταβίβαση του 
δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων”. 

6. Την από 15/03/2016 αίτηση της Syngenta Hellas AEBE. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούµε το σηµείο 5 (φάσµα δράσης) της ΥΑ 158544/1814/26.02.1980 άδειας διάθεσης στην αγορά
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ACTELLIC 50 EC (AEK 1114), όπως έχει µέχρι σήµερα τροποποιηθεί 
και ισχύει, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
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5  
Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Αποθηκευµένα 
προϊόντα 
(σπόροι 

σιτηρών και 
προϊόντα 

άλεσης τους) 

-Εφέστια  
(Ephestia sp.)  
- Λασιόδερµα  

(Lasioderma sp.)  
- Ορυζόφιλος  

(Oryzaephilus sp.)  
- Πλόντια  

(Plodia sp.)  
- Σιτόφιλος  

(Sitophilus sp.)  
- Τριβόλι  

(Tribolium sp.)  
- Βρούχος  

(Brunchus sp.)  
- Ψείρα  

(Callandra sp.)  
 

1 λίτρο ψεκαστικού 
διαλύµατος* ανά 10 

τ.µ.  
ή  

1 λίτρο ψεκαστικού 
διαλύµατος* ανά τόνο 

αποθηκευµένου 
προϊόντος  

*Για την παρασκευή 
του ψεκαστικού 

διαλύµατος απαιτείται 
1 lit σκευάσµατος/100 
λίτρα ψεκαστικού 

υγρού  

Α) σε άδειο αποθηκευτικό χώρο  
ή  

β) απευθείας σε αποθηκευµένα 
προϊόντα.  

Εάν η αποθήκευση γίνει χύµα, το 
προϊόν ψεκάζεται τη στιγµή που 
στοιβάζεται στις αποθήκες κατά 

στρώµατα.  

Παρατηρήσεις  
1. Ψεκάστε ελαφρά τις επιφάνειες των σάκκων και τις πλαϊνές επιφάνειες κάθε ντάνας κατά την 
αποθήκευση. Αν η αποθήκευση γίνει χύµα σε σωρούς ψεκάστε κάθε στρώµα υπολογίζοντας ώστε 1 λίτρο 
ψεκαστικού διαλύµατος να φθάνει για 1 τόνο προϊόντος  
2. Η βλαστικότητα των σπόρων δεν επηρεάζεται  
 

 
Β. 1. Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσµατος µε ετικέτα σύµφωνη µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα 

έγκριση, µέχρι τις 30/4/2016.  

2. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσµατος µε ετικέτα σύµφωνη µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα 
έγκριση, 15/06/2016. 

3. 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. 

4. 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, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου 
ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

5. Οι επαγγελµατίες χρήστες που έχουν ήδη προµηθευτεί ποσότητες του σκευάσµατος οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε την παρούσα απόφαση. 

                    Ο Προϊστάµενος  
της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 
 
 
                      Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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