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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ANTHIMECTIN 
1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin) »  

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης 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 τα άρθρα 44, 45 και  46. 

2. Τον Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό 1272/2008 και την με αριθ. 7923/87577/12.7.2013 εγκύκλιο της Δ/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2075/2015 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα 

όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα 

προϊόντα.  

5. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην 

αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ».  
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6. Τη με αριθ. Πρωτ. 5414/57858/15.5.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

14.436 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ANTHIMECTIN 1,8 EC 

(δραστική ουσία: abamectin). 

7. Το με αριθ. πρωτ. 3919/45381/13.4.216 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

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

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.  

9. 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”.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ     
 

Α. Ανακαλούμε, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τη με αριθ. 14.436 έγκριση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ANTHIMECTIN 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin), 

η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 5414/57858/15.5.2013 Απόφασή μας  επειδή ο κάτοχος  αυτής, 

ΑΝΘΗΣ ΕΠΕ ,  δεν υπέβαλε  
α) πρόταση για την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1272/2008 η οποία είναι υποχρεωτική για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από 1-6-2015 και  

β) αίτηση τροποποίησης της έγκρισης εναρμονισμένη με τα νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων 

(MRLs) για τη δραστική ουσία  abamectin, όπως αυτά ορίστηκαν με τον Κανονισμό  2075/2015. 

 

Β. 1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς 

τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις (3) ακόμη μήνες. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα 

ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 

ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή 

καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 
                      Η Προϊσταμένη 

         Γενικής Δ/νσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 
                    ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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