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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14511 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) TEPPEKI 50 WG (flonicamid 50% β/β) ως προς τα εργοστάσια 
παρασκευής της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

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 το άρθρο 45 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. Τη με αριθ. πρωτ. 5078/59875/29-05-2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 14511 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) TEPPEKI 50 WG (flonicamid 50% β/β). 

4. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 

Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 

Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Τις με αριθ. πρωτ. 12621/168752/05.12.2018 και 11150/146776/26.10.2018 αιτήσεις της 

εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας 

ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14511 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) TEPPEKI 50 WG (flonicamid 50% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 5078/59875/29-05-2015 απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς 

τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις ειδικές 

συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος. 

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4.δ, 6 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 

ISO 

FLONICAMID  

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1: 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. 

1, Ishihara-cho, Yokkaichi-shi 

Mie, 510-0842,  Iαπωνία 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 2: 

United Phosphorus Limited 117, G.I.D.C., 

ANKLESHWARCity, Bharusch district, 

 393 002. GUJARAT,ΙΝΔΙΑ  

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 3: 

Farm Hannong Co. Ltd. 
Banwol Factory 
131, Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si,  
Gyeonggi-do, 15610, Κορέα 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 4: 
LG Chem Ltd 
Onsan Plant 
19, Ijin-ro, Onsan-eup,  
Ulju-gun, Ulsan, 44998 Κορέα 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 5: 
Wuxi Jiabao Pesticide & Pharmaceutical Co., 
Ltd., 
Industry Zone, Songshan, Anzhen 
Town(Houqiao), Xishan district,   
Wuxi city, Jiangsu province, Κίνα 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

 
1. S.T.I.- Solfotecnìca Italiana - S.p.A 

Via Evangelista Torricelli, 2, I- 48010 Cotignola 

(RA) – Ιταλία  

Mr. A. Pasquale 

Email: alessandrodepasquale@solfotecnica.com  
 
2. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd 
Ishihara-cho, Yokkaichi-shi 
Mie 510-0842 Ιαπωνία 
 
3. FarmHannong Co., Ltd. 
Gumi Factory 69, Namgumi-ro, Gumi-si,  
Gyeongsangbuk-do,  
39383, Κορέα 

 

 
 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί. 

-Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας 

των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις 

στις απολύτως απαραίτητες.  

-Επεμβάσεις με ΤΕΡΡΕΚΙ νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι 

σε χαμηλά επίπεδα. 

 

-Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και 

μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται 

ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. 

-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές µε TEPPEKI. Το 

σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή µε εντομοκτόνα άλλων 

χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα 

με το flonicamid. 

- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο 
εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που 
προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι 
ενεργές. 
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

P270 Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η 

ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 

τους δρόμους). 

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 

SPe8 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.  

Για την προστασία του χρήστη φορέστε : 

-Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτωσης: γάντια, ολόσωμη προστατευτική 

ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου. 

-Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής: ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία 

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα: γάντια και ολόσωμη 

προστατευτική ενδυμασία. 

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: γάντια και γυαλιά ή μάσκα 

προσώπου. 

Εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό: γάντια, γυαλιά ή μάσκα 

προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία. 

Κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού: ολόσωμη προστατευτική 

ενδυμασία. 

Για την προστασία του εργάτη: ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία. 

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5078/59875/29-05-2015 απόφασή μας, όπως αυτή 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
 
 
 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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