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

REVOLVER 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin), για την αντιμετώπιση ακμαίων 

Τετράνυχου (Tetranychus urticae) σε καλλιέργεια βαμβακιού » 
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση 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. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή 

από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.  

6. Τη με αριθ. 8162/90437/7.8.13 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14.460 οριστική 

έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν REVOLVER 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.  

8. 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 Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 

2134/27428/3.3.16 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 616/8.3.16).  
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9. Τη με αριθ. πρωτ. 5527/62201/30.5.16 αίτηση του Α.Σ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και των λοιπών φορέων 

και χρηστών που αυτός εκπροσωπεί. 

10.Το σχετικό ενημερωτικό σημείωνα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

11.Τη λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του Kανονισού 1107/2009 με τις εισηγήσεις των αρμόδιων 

τμημάτων της Διεύθυνσης 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 REVOLVER 1,8 EC (δραστική 

ουσία: abamectin, αριθμός έγκρισης 14.460, κάτοχος έγκρισης: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ), για 

την αντιμετώπιση ακμαίων Τετράνυχου (Tetranychus urticae) σε καλλιέργεια 

βαμβακιού, για χρήση από τους αναφερόμενους στον πίνακα 1 της παρούσας, με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
 

 

1. α. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας. 

β. Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 120 ημέρες μετά από την 

υπογραφή της παρούσας. 

 

 

2. Φάσμα δράσης της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 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 2
ος

 

ψεκασμός). 

 

 

3. Προστασία των καταναλωτών:  

   

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): 

abamectin-βαμβάκι: 

Φυτικά προϊόντα MRLs (mg/kg)  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

βαμβάκι 20  

 

24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 8162/90437/7.8.13 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η 

με αριθ. 14.460 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν REVOLVER 1,8 EC 

(δραστική ουσία: abamectin), 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. 
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Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση του ΑΣ ΑΓ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για χρήση από τους αναγραφόμενους στον πίνακα 1 της παρούσας, οι 

οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος.   

2. Οι προαναφερθέντες υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικείες ΔΑΟΚ μετά από την 

εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει 

σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και 

διώκεται ποινικά. 

3. Ο ΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υποχρεούται να αποστείλει στην Υπηρεσία μας το αργότερο 

εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

α) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και 

β) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς 

της παρούσας απόφασης. 

γ) Την εφαρμογή των υποχρεωτικών αρχών των οδηγιών ολοκληρωμένης προστασίας 

στο βαμβάκι όπως έχουν καταρτιστεί (βαμβάκι Απρίλιος 2016). 

 

 (Ν. 4036/2012/Ά8) αρθ. 28 παρ. Δ 

 Οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 

(ΥΠΑΔΤ- Απρίλιος 2016) 

 

 

 

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

 ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

1) Νιζάμης Τιμολέων 

2) Βελκόπουλος Κλήμης 

3) Κοκοβίδης Στέφανος 

4) Καταρτζής Ιωάννης 

5) Πελοπίδας Κωνσταντίνος 

6) Μάρκογλου Μάρκος 

7) Γεωγνωσία ΕΠΕ 

8) Πασλής Ιωάννης 

9) Τόλιου Χρυσούλα 

10) Γιαννακούλα Αικατερίνη 

11) Πασιαλή Αθανασία 

12) Αγκράς Απόστολος 

13) Κόκκορης Στέργιος 

14) Αγροτικός συνεταιρισμός Πέλλας 
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