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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            20-12-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9494/278003 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΣΕΠΥ  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 9287211 Κοιν.:  Syngenta Hellas M. AEBE 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
     

     

     

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

(μυκητοκτόνο) APRON XL 350 ES (metalaxyl-m) για επένδυση σπόρου βαμβακιού προς 

σπορά, για αντιμετώπιση του παθογόνου Pythium sp»   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

 
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 το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται 

η δραστική ουσία metalaxyl-m.    

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 

(Α΄ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου 

για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.   

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις 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. 

7. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Γεωργίας.   

8. Τη με αριθ. πρωτ. 9494/278003/22.9.2022 αίτηση του ΣΕΠΥ καθώς και την καταχώρησή της στην 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό id 6442. 

9. Το από 30-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας.   

10. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

Ειδικότερα: 
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1) Επειδή από την 1η Ιουνίου 2021, οι επεξεργασμένοι με τη δραστική ουσία metalaxyl-m σπόροι 

επιτρέπεται να φυτεύονται μόνο σε θερμοκήπια (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/617) και όχι και σε 

υπαίθριες καλλιέργειες, όπως ίσχυε μέχρι τότε. 

2) Επειδή έχουν υποβληθεί στην ΕΕ στοιχεία για την άρση του εν λόγω περιορισμού από την εταιρεία 

SYNGENTA, ωστόσο η διαδικασία αξιολόγησης τους είναι ακόμη σε εξέλιξη.  

3) Επειδή σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας μας, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα 

φυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση του Pythium spp. με επένδυση σπόρου προς σπορά στη χώρα μας ή 

με εφαρμογή μετά την σπορά της καλλιέργειας του βαμβακιού. 

4) Επειδή η χρήση επενδεδυμένων σπόρων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την 

αντιμετώπιση του Pythium spp, στην καλλιέργεια του βαμβακιού, είναι σύμφωνη με τις Γενικές 

Αρχές Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας όπως αυτές προσδιορίζονται στις Οδηγίες 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας που έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. 

5) Επειδή η ασφάλεια του καταναλωτή εξασφαλίζεται, καθώς η χρήση είναι ήδη αξιολογημένη και 

είχε λάβει οριστική έγκριση, ο δε λόγος που δεν επιτρέπεται σήμερα (σε εφαρμογή του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/617) για τους σπόρους που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες στη χώρα μας, αφορά θέματα οικοτοξικολογίας και 

όχι θέματα υπολειμμάτων. 

6) Επειδή το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας εισηγείται θετικά. 

7) Επειδή η επένδυση του βαμβακόσπορου θα γίνει σε μονάδες της χώρας μας. 
8) Επειδή ο συντελεστής στάθμισης του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου #2 για τα σκευάσματα με 

δραστική ουσία metalaxyl-m είναι οκτώ (8). 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο επενδυτικό σπόρου) APRON XL 350 ES (δραστική ουσία: metalaxyl-m, αριθμός 

έγκρισης: 60.028), για επένδυση σπόρου βαμβακιού προς σπορά, για αντιμετώπιση του παθογόνου 

Pythium sp, για χρήση από τις εταιρείες:  

 

• BIOS AGROSYSTEMS Μ.A.B.E.E. 

• Κ&Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. 

• BAYER HELLAS ABEE 

• ADAMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

• CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. 

• BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

• ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

• ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΑΕ 

• APICAL AGRO SUPPLIES A.E. 

• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 

• ALFA SEEDS A.E.B.E 

• ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ – ΛΟΚΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

• GREENCO Α.Ε. 

• ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

• ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

 

στις εγκαταστάσεις των εταιρειών: 

 

• BIOS AGROSYSTEMS A.B.E.E. (AMBIOS), ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΒΕ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

• ΑΥΓΗ ΕΠΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• INTERALLIS HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.-ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., YΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ 

 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 
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1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 09-01-2023.  

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:     08-05-2023. 

 

2. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχοι 

Δόσεις σκευάσματος 
Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο 
κ.εκ./ 100 

κιλά σπόρων 

Όγκος νερού 

(κ.εκ. / 100 

κιλά σπόρων) 

κ.εκ./στρ. 

Βαμβάκι 

(GOSHI) 

Πύθιο 

(Pythium sp.) 

[PYTHSP] 

40 500-1.000 1,2 

Επένδυση 

σπόρων 

(BBCH00) 

1 

Παρατηρήσεις: 

Μέγιστη ποσότητα (max) σπόρων/στρέμμα: 3 κιλά σπόρων/ στρέμμα. 

 

3. Προστασία των καταναλωτών:  

         Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Βαμβάκι Μη εφαρμόσιμο  

 

4.  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί: 

Προφυλάξεις που θα πρέπει να αναγράφονται στα σακιά με τους 

επενδεδυμένους σπόρους: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σπόρος έχει επενδυθεί με το μυκητοκτόνο 

APRON XL 350 ES. 

Φυλάξτε τους επενδεδυμένους σπόρους κλειδωμένους μακριά από 

παιδιά, τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα. 

Μην έρχεσθε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια. Φοράτε 

γάντια. 

Μετά το χειρισμό με τους σπόρους, ο χειριστής πρέπει να πλυθεί με 

άφθονο νερό και σαπούνι. 

Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

τρόφιμα ή ζωοτροφή. 

Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να 

επαναχρησιμοποιούνται. 

 

 

 

 

 
5.  Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: 

SPe5: Για να προστατέψετε τα πτηνά και τα άγρια θηλαστικά, οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να 

ενσωματώνονται πλήρως στο έδαφος και να διασφαλίζεται ότι οι επενδεδυμένοι σπόροι έχουν 

ενσωματωθεί πλήρως στις άκρες των γραμμών.  

Spe6: Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, απομακρύνετε τους 

διασκορπισμένους επενδεδυμένους σπόρους. 

 

6.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 128501/29.11.2005 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθ. 60.028 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν APRON XL 350 ES, όπως 

τροποποιήθηκα και ισχύει. 

 

Β.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα κατά παρέκκλιση 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.  

 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

1. Ο αιτών την κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνος για την ορθή 

εφαρμογή της, ενώ ο ίδιος και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από 

χρήση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας 

αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 
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2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, ο αιτών και οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης στην 

αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 

31/08/2023, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

• Για τις συνολικές ποσότητες των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή της 

παρούσας. 

• Για τη συνολική ποσότητα σπόρων που εισήχθησαν και διατέθηκαν στην αγορά. 

3. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της 

παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 
                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

         ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

 

 

         Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 
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