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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14384 
προϊόντος (εντομοκτόνο) ΑFFIRM
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις : 

α)του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγο

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β)του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

γ)του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια τη

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

2. 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 δ

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 

αυτού. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1434 της Επιτροπής της 29

των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 

emamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

4. Τη με αριθ. 1881/286212/13

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Δι

(Β΄4612/19-10-20). 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 3645/41598

προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (

(δ.ο. emamectin benzoate), όπως έχει τ

6. Τη με αριθ. πρωτ. 8016/234949

συμπληρωματικά στοιχεία. 

Α Τροποποιούμε τη με αριθ. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

: Λεωφ. Α. Συγγρού 150 
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα 

 
minagric.gr  

ΠΡΟΣ:  Syngenta Hellas
 Λ. Ανθούσα, Ανθούσα 15349 Αττικής 
 Leda.Zacharopoulou

  

με αριθ. 14384 άδειας διάθεσης στην αγορά τ
FFIRM 095 SG (δ.ο. emamectin benzoate) ως προς το φάσμα δράσης και την 

τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων

AΠΟΦΑΣΗ 
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α)του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγο

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β)του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

γ)του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια τη

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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 45 

Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1434 της Επιτροπής της 29
ης 

Ioυλίου 2022 για την τροποποίηση 

αρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acequinocyl, chlorantraniliprole και 

emamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

6212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Δι

3645/41598/3-4-2012 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομο

), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

234949/11-8-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούμε τη με αριθ. 14384 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 
Αθήνα, 26/09/2022 

 
Αριθ. Πρωτ.:8016/234949 

Hellas AEBE 
Λ. Ανθούσα, Ανθούσα 15349 Αττικής  

Zacharopoulou@SYNGENTA.COM  

άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
ως προς το φάσμα δράσης και την 

λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων». 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

α)του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

β)του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

γ)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. 

Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

ιάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 

υλίου 2022 για την τροποποίηση 

αρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

acequinocyl, chlorantraniliprole και 

2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” 

μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14384 

εντομοκτόνο) AFFIRM 095 SC 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 22-9-2022 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
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 (εντομοκτόνο) ΑFFIRM 095 SG (δ.ο. emamectin benzoate), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

3645/41598/3-4-2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την 

τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.  

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία  5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών σε 

ημέρες 

γρ/ στρ. 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ. 

Μηλοειδή: 

-Μηλιά 

Καρπόκαψα 

της µηλιάς 
(Cydia 
pomonella) 

 

Εούλια 

(Argyrotaenia 

ljungiana) 

200-325 200-250 100-130 Σύµφωνα µε τις 

συστάσεις των 

Τοπικών Κέντρων 

Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων 

ή µε την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

Πυρηνόκαρπα: 

-Ροδακινιά 

-Νεκταρινιά 

Βλαστορύκτη 

της 

ροδακινιάς 
(Cydia 
molesta) 

 

Ανάρσια 

(Anarsia 

lineatella) 

200-325 200-250 100-130 Σύµφωνα µε τις 

συστάσεις των 

Τοπικών Κέντρων 

Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων 

ή µε την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Αµπέλι 

(επιτραπέζιες 

και 

οινοποιήσιµες 

ποικιλίες) 

Ευδεµίδα 

(Lobesia 

botrana) 

 

Κοχυλίδα 

(Clysia 

ambiguella) 

150 - 50-100 Σύµφωνα µε τις 

συστάσεις των 

Τοπικών Κέντρων 

Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων 

ή µε την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 
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-Βαµβάκι Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

150 - 50-80 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

 

 -Τοµάτα 

(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

 

Φυλλορύκτης 

τοµάτας 
(Tuta 
absoluta) 

120-225 150 80-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Τοµάτα 

(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Πιπεριά 

(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

120-225 150 80-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Πιπεριά 

(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Μελιτζάνα 

(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
spp.) 

120-225 150 80-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Μελιτζάνα 

(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Αγγούρι 

(Θερµοκηπίου) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

75-225 150 50-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 
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-Πεπόνι 

(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

120-225 150 80-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Πεπόνι 

(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Καρπούζι 

(Θερµοκηπίου) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

120-225 150 80-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες -Καρπούζι 

(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Κολοκύθι 

(Θερµοκηπίου) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

75-225 150 50-150 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες -Φράουλα 

(Υπαίθρου και 

Θερµοκηπίου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Μαρούλι 

(Υπαίθρου)  

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Μπρόκολο 

(Υπαίθρου) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

 

Πλουτέλλα 

(Plutella 

xylostella) 

 

 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

ΑΔΑ: Ω3ΞΩ4653ΠΓ-1ΨΠ



 5 

-Λάχανο 

-Κουνουπίδι 

 

(Υπαίθρου) 

 

 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
spp.) 

 

Πλουτέλλα 

(Plutella 

xylostella) 

 

Πιερίδα 

(Pieris spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Πράσινα 

φασολάκια 

(µε λοβό) 

 

(Υπαίθρου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
spp.) 

150 - 30-80 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

-Αγκινάρα 

(Υπαίθρου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 

της προσβολής. 

Μέχρι 3 

εφαρµογές 

(εφόσον 

απαιτείται) 

µε 

µεσοδιάστηµα  

7-14 ηµέρες 

Παρατηρήσεις: 

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο µε την πυκνότητα του πληθυσμού.  

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για   

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Πεδίο Εφαρμογής 

Τελευταία 

Επέμβαση 

πριν τη 

συγκομιδή 

(σε ημέρες) 

 Μηλιά 3 

 
Ροδακινιά 

Νεκταρινιά 

7 

 

Αµπέλι 

(επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες 

ποικιλίες) 

7 
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 Βαµβάκι 28 

 Τοµάτα (Υπαίθρου, Θερµοκηπίου) 3 

 Πιπεριά (Υπαίθρου, Θερµοκηπίου) 3 

 
Μελιτζάνα (Υπαίθρου, 

Θερμοκηπίου)  

3 

 Αγγούρι (Θερµοκηπίου) 3 

 Πεπόνι (Υπαίθρου, Θερµοκηπίου) 3 

 Καρπούζι (Υπαίθρου, Θερµοκηπίου) 3 

 Κολοκύθι (Θερµοκηπίου) 3 

 Φράουλα (Υπαίθρου, Θερµοκηπίου) 1 

 Μαρούλι (Υπαίθρου)  3 

 Μπρόκολο (Υπαίθρου)  3 

 Λάχανο (Υπαίθρου) 3 

 Κουνουπίδι (Υπαίθρου) 3 

 
Πράσινα φασολάκια (µε λοβό) 

(Υπαίθρου) 

3 

 Αγκινάρα (Υπαίθρου) 1 

 

 

 

Β 1. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα 

εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την παλαιά έγκριση 

(παλαιά ετικέτα) για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας απόφασης. 

2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί 

κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα. 

3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την 

παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι 

πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του 

εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 

οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης του φάσματος 

δράσης. 
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Γ Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 3645/41598/3-4-2012 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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