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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία chlopyrifos 

σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/60 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) 2016/60 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων 

(MRLs) για τη δραστική ουσία chlorpyrifos 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. 

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 Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε το φάσμα δράσης όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία 

chlorpyrifos σε περιεκτικότητα 48% β/ο και μορφή EC, κατά τρόπο ώστε το υφιστάμενο προ της 

παρούσης σημείο 5 της ΥΑ διάθεσης στη αγορά του καθενός από αυτά, όσον αφορά τις εφαρμογές 

φυλλώματος, να περιοριστεί εντός των παρακάτω:  
 

 

Πεδίο Εφαρμογής 

(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην 

αγορά ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 
παρούσης) 

Στόχος Δόσεις 

σκευάσματος 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 

ανά καλλιεργητική περίοδο  

κ.εκ./ στρέμμα 

 

  

Εσπεριδοειδή 
Γκρέϊπ-φρουτ, 

Λεμονιά, 

Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά 

 

(για κάθε ΥΑ 
διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 

παρούσης) 

200-500 
 

 

Με την 
εμφάνιση των 

προσβολών 

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες) 
 

 

 

Μηλοειδή: 

Μηλιά, 

Αχλαδιά 

 

(για κάθε ΥΑ 

διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 

παρούσης) 

100 -250 

 

  

Εφαρμογές 

πριν την 

άνθηση  

(BBCH 10-59)  

1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 

ημέρες)  

 

Κυδωνιά (για κάθε ΥΑ 

διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 
παρούσης) 

 

>> 

Να μην 

εφαρμόζεται 

κατά την 

άνθηση 
(BBCH 60-69) 

Πυρηνόκαρπα: 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, 

 

(για κάθε ΥΑ 

διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 

παρούσης) 

150 -312,5 

 

  

Εφαρμογές πριν 

την άνθηση  

(BBCH 10-59)  

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)  

Δαμασκηνιά  

Κερασιά 

 

 

>> 

 

>> 

Να μην 

εφαρμόζεται 

κατά την 

άνθηση 

(BBCH 60-69) 

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες) 

 

Λαχανικά 

(υπαίθρου): 

 

Καρότο, ραπάνι, κρεμμύδι 
Μελιτζάνα  

(για κάθε ΥΑ 

διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 
παρούσης) 

100-250 

 

 

Εφαρμογή με 

την εμφάνιση 

των πρώτων 

προσβολών 

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες) 

 

Τομάτα  

Πιπεριά  

 

>> >> Εφαρμογές 

πριν την 

άνθηση  

(BBCH 11-59) 

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες) 

Βαμβάκι (για κάθε ΥΑ 

διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 

παρούσης) 

100-200 Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

των αυγών ή 

των πρώτων 

εντόμων.   

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)  

Πατάτα (για κάθε ΥΑ 

διάθεσης στην αγορά 

ισχύουν τα 

υφιστάμενα προ της 

παρούσης) 

100-250  

 

Ψεκασμός  με 

την εμφάνιση 

των εντόμων 

και πριν το 

σχηματισμό 

των κονδύλων 

(ΒΒCH 10-39) 

1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Β. Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1903 άδειας διάθεσης στην αγορά του Pyrinex 25 CS σύμφωνα 

με τα παρακάτω: 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 
κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψ.υ. 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα / 

στρέμμα 

κ.εκ./ στρέμμα 

(max) 

Ψεκασμός φυλλώματος 

Μηλοειδή: 
Μηλιά, 

Αχλαδιά 

 

Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella) 

Ανθονόμος 

(Anthonomus 

pomorum) 

Υπονομευτής 

(Hyponomeuta 

malinellus) 

Σαν Ζοζέ  

(Quadraspidiotus  

perniciosus) 

Βαμβακάδα 

(Diaspis 
pentagona) 

Ματόψειρα 

(Eriosoma 

lanigerum) 

Φυλλορύκτες 

(Phyllonorycter 

blancardella 

P. corylifoliella, 

Cemistoma 

scitella, Lyonetia 

clerkella) 

Ζεύζερα 

(Zeuzera pyrina) 

Κόσσος 

(Cossus cossus) 

Ξυλοφάγα έντομα 

200-240 100-200 200-480 Εφαρμογές πριν 
την άνθηση  

(BBCH 10-59) 

 

 

 

 

 

 

1-2 
(μεσοδιάστημα 

15 ημέρες) 

 

 

 

 

 

Κυδωνιά 

 

>> 200 100 200 Να μην 

εφαρμόζεται 

κατά την 
άνθηση 

(BBCH 60-69) 

1-2 

(μεσοδιάστημα 

15 ημέρες) 

 

Πυρηνόκαρπα: 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, 

 
 

Ανάρσια 

(Anarsia lineatella) 

Βαμβακάδα 

(Diaspis 
pentagona) 

Καρπόκαψα 

(Cydia molesta) 

Φυλλοδέτες 

(Archips rosanus,  

A. podanus, 

Adoxophyes 

orana) 

Ζεύζερα 

(Zeuzera pyrina) 

200-240 150-250 

 

300-600 Εφαρμογές πριν 

την άνθηση  

(BBCH 10-59) 

 
 

 

 

 

 

1-2 

(μεσοδιάστημα 

15 ημέρες) 

 
 

 

 

 



 

Κόσσος 

(Cossus cossus) 

Ξυλοφάγα έντομα 

Δαμασκηνιά >> 200 150 300 Να μην 

εφαρμόζεται 

κατά την 
άνθηση 

(BBCH 60-69) 

        >> 

Αμπελι 

Οινοποιήσιμα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτραπέζια  

Ευδεμίδα 
(Lobesia botrana) 

Ψευδόκοκκος 
(Pseudococcus 
spp) 

Τζιτζικάκι 
(Empoasca spp.) 

200 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

100  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

200  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας ψεκασμός 

για την 

καταπολέμηση 

της ευδεμίδας 
και για 

ταυτόχρονη 

καταπολέμηση 

του 

ψευδόκοκκου 

και για το 

τζιτζικάκι 

 

 

 

Εφαρμογή πριν 

την άνθηση 

1 

 

 

 
 

 

 

Λαχανικά 
(υπαίθρου): 

Καρότο, ραπάνι, 

κρεμμύδι 
Μελιτζάνα  

 

 
 
 

Αφίδες 

(Aphis spp. 

Myzus spp.) 

Θρίπες 

(Τhrips spp). 

Πράσινο 

σκουλήκι 
(Heliothis 

armigera) 

Πιερίδα 
(Pieris brassicae) 

-- 50-80 400 

 

Ψεκασμός  με 

την εμφάνιση 

των εντόμων 

 

 

1-2 

(μεσοδιάστημα 

10-15 ημέρες) 

 

 

Tομάτα  

Πιπεριά 

>> >> >> >> Εφαρμογές πριν 

την άνθηση  

(BBCH 11-59) 

1-2 

(μεσοδιάστημα 

10-15 ημέρες) 

Βαμβάκι Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

Ρόδινο σκουλήκι 

(Pectinophora 

gossypiella) 

Σποντόπτερα 
(Spodoptera 

exigua) 

Αφίδες 

(Aphis gossypii) 

Θρίπες 

(Thrips tabaci) 

-- 50-80 400 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

των αυγών ή 

των πρώτων 

εντόμων.   

 

 

 

1-2 

(μεσοδιάστημα 

10-15 ημέρες) 

 

Πατάτα Δορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

Φθοριμαία 

(Phthorimaea 

operculella) 

Αφίδες 

-- 50-80 400-480 

 

Ψεκασμός  με 

την εμφάνιση 

των εντόμων  

 

 

Εφαρμογές πριν 

το σχηματισμό 

1-2  



 

(Aphis spp.) των κονδύλων 

(ΒΒCH 10-39) 

 

Εφαρμογή στο έδαφος 

Λαχανικά, 

(Καρπούζι, 

Αγγούρι,  

Κολοκύθι), 

Τριφύλλια, 

Βαμβάκι,  

Πατάτα,  

Καπνός,  

Καλαμπόκι,  
Σιτάρι. 

 

Σιδεροσκούληκο 

(Agriotis spp.) 

Υλέμυια 

(Hylemia antique) 

 

 

 

Πρaσάγγουρας 

(Gryllotalpa spp.) 

Χλώροπας 

(Carabidae) 

Ζάμπρος 

(Zabrus 

tenebrioides) 

 

Κοφτοσκούληκο 

(Agrotis spp.) 

  1000 

(καθολική 

εφαρμογή) 

380 

 (σε λωρίδες ή 

αυλάκια) 

 

380 

 (καθολική 
εφαρμογή) 

190 

 (σε λωρίδες 

 ή αυλάκια) 

 

 

250 

 (καθολική 

εφαρμογή) 

150 

 (σε λωρίδες 

 ή αυλάκια 

Πριν τη σπορά ή 

φύτεμα. 

Ομοιόμορφο 

ψεκασμό και  

ενσωμάτωση 

στα 5-10 εκ. 

 

 

1 

Σπορεία, 

Καπνοσπορεία 

Σιδεροσκούληκο 
(Agriotis spp.) 

Υλέμυια 

(Hylemia antique) 

Πρaσάγγουρας 

(Gryllotalpa spp.) 

Χλώροπας 

(Carabidae) 

Ζάμπρος 

(Zabrus 

tenebrioides) 

Κοφτοσκούληκο 

(Agrotis spp.) 

10 κ.εκ./ 
10 τ.μ. 

 10 κ.εκ./ 
10 τ.μ. 

Μετά τη σπορά.  
Εφαρμογή με το 

νερό του 

ποτίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Καπνός, Τομάτα, 

λοιπά λαχανικά 

Σιδεροσκούληκο 
(Agriotis spp.) 

Υλέμυια 

(Hylemia antique) 

Πρaσάγγουρας 

(Gryllotalpa spp.) 

Χλώροπας 

(Carabidae) 

Ζάμπρος 

(Zabrus 

tenebrioides) 

Κοφτοσκούληκο 

(Agrotis spp.) 

  290 
 

 

 

Κατά το φύτεμα. 
Εφαρμογή με το 

νερό του 

ποτίσματος.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

Πατάτα Σιδεροσκούληκο 

(Agriotis spp.0 

Υλέμυια 

(Hylemia antiqua) 

Πρασάγγουρας 

(Gryllotalpa spp.) 

Χλώροπας 

(Carabidae) 

Ζάμπρος 

(Zabrus 

tenebrioides) 

Κοφτοσκούληκο 

(Agrotis spp.) 

  380 Κατά το φύτεμα. 

Ψεκασμός του 

εδάφους στις 

αυλακιές. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Δολώματα για τις 

προαναφερθέντες 

καλλιέργειες  

  

Κοφτοσκούληκο 
(Agriotis spp.) 

Πρασάγγουρας 

(Gryllotalpa spp.) 

  190 κ.εκ./στρ. 
με 3 κιλά 

πίτουρα σε 1 

λίτρο νερό   

Με 
διασκορπισμό 

1 

 

 

Γ. Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1888 άδειας διάθεσης στην αγορά του Dursban 750 WG σύμφωνα 

με τα παρακάτω: 

 

5.1 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

κ. εκ. 
σκευάσματος 

/στρέμμα 

κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστ. υγρού 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού : 

λίτρα/στρέμμα 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : 
Γκρέιπ-φρουτ, 
Λεμονιά,  
Μανταρινιά, 
Πορτοκαλιά 

‘Έντομα 
φυλλώματος, 
καρπών και 
ξύλου 
(μασητικά, 

μυζητικά). 

320 64-80 200-400 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση των 
εντόμων. 
(BBCH 11-89) 
 

 
Για τα κοκκοειδή οι 
ψεκασμοί 
διενεργούνται από 
Ιούνιο-Σεπτέμβριο, 
πριν τα νέα άτομα 
εγκατασταθούν στον 
καρπό. 

2 
 

Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες. 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ : 
Μηλιά, 
Αχλαδιά, 
 

‘Έντομα 
φυλλώματος, 
και ξύλου 
(μασητικά, 
μυζητικά).  

160 64-80 100-200 Με την εμφάνιση 
της προσβολής και 
επανάληψη ανά 15 
ημέρες. 
 
Για τις ψώρες 
ψεκάζουμε κατά το 

φούσκωμα των 
ματιών, στα μέσα 
Μαΐου και μετά από 
10 ημέρες. 
 

Πριν την άνθηση. 
 (BBCH 10-59) 
 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 10-

15 ημέρες. 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ : 
Κυδωνιά 

‘Έντομα 
φυλλώματος, 
ανθέων, 
καρπού και 
ξύλου 
(μασητικά, 
μυζητικά)  

160 64-80 100-200 Με την εμφάνιση 
της προσβολής και 
επανάληψη ανά 15 
ημέρες. 
(BBCH 11-89) 
 
 
Για τις ψώρες 

ψεκάζουμε κατά το 
φούσκωμα των 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες. 



 

ματιών, στα μέσα 
Μαΐου και μετά από 

10 ημέρες. 
 
Για την καρπόκαψα 
κάντε τα 
ραντίσματα που 
χρειάζονται με δόση 
96 γρ./100 λίτρα 
νερό. 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 
Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, 
 

Έντομα 
φυλλώματος 
και ξύλου 
(μασητικά, 
μυζητικά). 

200 64-80 150-250 Με την εμφάνιση 
των εντόμων και 
επανάληψη ανά 15 
ημέρες. 
 
Για τις ψώρες 
ψεκάζουμε κατά το 
φούσκωμα των 

ματιών, στα μέσα 
Μαΐου και μετά από 
10 ημέρες. 
 

Πριν την άνθηση. 
(BBCH 10-59). 
 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες. 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 
Δαμασκηνιά 

‘Έντομα 
φυλλώματος, 
ανθέων, 
καρπού και 
ξύλου 
(μασητικά, 
μυζητικά)  

200 64-80 150-250 Με την εμφάνιση 
των εντόμων και 
επανάληψη ανά 15 
ημέρες. 
(BBCH 11-89) 
 
 
Για τις ψώρες 

ψεκάζουμε κατά το 
φούσκωμα των 
ματιών, στα μέσα 
Μαΐου και μετά από 
10 ημέρες. 
 
Για καρπόκαψα και 
ανάρσια κάντε τα 
ραντίσματα που 

χρειάζονται με δόση 
96 γρ./100 λίτρα 
νερό. 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες. 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ : 
Καρότα,  Ραπάνια, 
Κρεμμύδια. 

‘Έντομα 
φυλλώματος,  
(μασητικά, 
μυζητικά)  

160 250  Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη μετά 

από 15 ημέρες. 
 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες. 

 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ : 
Τομάτες, Πιπεριές,  

‘Έντομα 
φυλλώματος,  
(μασητικά, 
μυζητικά)  

160 250 50-100 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη μετά 
από 15 ημέρες. 
 

Πριν την άνθηση. 
(BBCH 10-59). 
 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες. 
 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ : 
Μελιτζάνες 
 

‘Έντομα 
φυλλώματος,  
(μασητικά, 
μυζητικά)  

160 250 50-100 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη μετά 

από 15 ημέρες. 
 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες 

ΒΑΜΒΑΚΙ ‘Έντομα 
φυλλώματος,  
(μασητικά, 
μυζητικά)  

128 - 50-80 Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των 
αυγών ή των 
πρώτων εντόμων. 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες 



 

 
Επόμενος ψεκασμός 

με την 
επανεμφάνιση των 
εντόμων ή μετά από 
15 ημέρες. 

ΠΑΤΑΤΑ ‘Έντομα 
φυλλώματος,  
(μασητικά, 

μυζητικά)  

160 - 50-100 Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των 
αυγών ή των 

πρώτων εντόμων. 
 
Επόμενος ψεκασμός 
με την 
επανεμφάνιση των 
εντόμων ή μετά από 
15 ημέρες. 
 
Εφαρμογές μέχρι το 

σχηματισμό των 
κονδύλων.  
(BBCH10-39) 

2 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες 

Σπαράγγι (χρήση 
ήσσονος σημασίας) 

Αφίδα 
σπαραγγιού, 
Θρίπας 

128-160 128-160 100 Ψεκασμός 
καλύψεως με την 
εμφάνιση των 
πρώτων προσβολών 

και επανάληψη 
εφόσον χρειαστεί 
μετά από 15 μέρες  
 

2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Στα εσπεριδοειδή, κυδωνιά, δαμασκηνιά: Nα μη χρησιμοποιείται την περίοδο της άνθησης (BBCH-60-69). 
2. Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή.  
3. Σπαράγγι: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην 

καλλιέργεια του σπαραγγιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια του σπαραγγιού ο 
κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση 
του. 

 

 

Γ. Τροποποιούμε το σημείο 13.2 όλων εγκρίσεων με δραστική ουσία chlorpyrifos και μορφή EC, CS ή WG 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 
13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, 
Μανταρινιά 

30 

Μηλιά, Αχλαδιά 
 

Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής 

Κυδωνιά 30 

Ροδακινιά, Νεκταρινιά,  

 

Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής 

Δαμασκηνιά, Κερασιά 20 

Καρότα,  Ραπανάκια, Κρεμμύδια. 
 

20 

Τομάτες, Πιπεριές. Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής 

Μελιτζάνες 20 

Βαμβάκι 20 

Πατάτα Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής 

Σπαράγγι 20 

 

Ειδικότερα για τη με αριθμό 1903 άδεια διάθεσης στην αγορά του Pyrinex 25 CS ισχύει επιπλέον: 

 
Aμπέλι  
Επιτραπέζιο 
 
 
 
οινοποιήσιμο 
 

Δ.Ο λόγω του χρόνου εφαρμογής (πριν την 
άνθηση) 

 
 
 

20 
 



 

 

  

Δ. 1. Από την 15
η
 Μαρτίου 2016 όλα τα προαναφερόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται από 

τον κάθε υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνη με την 

παρούσα απόφαση. 

2. 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 μέχρι τις 31/3/2016 να 

χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για να ειδοποιήσει τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης 
που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα για την παρούσα. 

3. 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. 

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

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

 

 

 

 

                    Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 
 

 

                      Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
 


