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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  18.02.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  514/15586 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SBM DEVELOPEMENT, Γαλλία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπευθύνου επικοινωνίας, 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου    ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο:  
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

Δαβάκη 65, 17672 Καλλιθέα) 

gregory@agriplus.gr 

    

ΘΕΜΑ: 
 
 

«Διεύρυνση της με αριθμό 14619 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG (cypermethrin 0,86% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση 
σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
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 51 αυτού. 

2. Το ν. 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. 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 και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την 

«Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 

διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANTE/2019/12752 σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον 

καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων». 

6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

7. 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. 

8. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία 

Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020). 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 54/2164/20.03.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14619 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG 

(cypermethrin 0,86% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Τις με αριθ. πρωτ. 514/15586/19.01.2021 και 1131/34838/04.02.2021 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Διευρύνουμε την με αριθμό 14619 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG (cypermethrin 0,86% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

54/2164/20.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την 

τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

5  Φάσμα δράσης 

Δόσεις 

σκευάσματος 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
γρ/ στρέμμα 

(max) 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργη-

τική περίοδο 

Αραβόσιτος 

(ZEAMX), 

Αραβόσιτος γλυκός 

(ZEAMS) 

Σιδηροσκώληκες  

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

Diabrotica 

(Diabrotica virgifera -

DIABVI) 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος σποράς: 

4 cm 

1 

Σόργο 

(SORSU), 

Ηλίανθος 
(HELAN) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές  

σποράς με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος σποράς: 

4 cm 

1 

Καρότα 

(DAUCS) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση. 

Βάθος σποράς: 
2 cm 

1 

Άλλα Ριζωματώδη και 

Κονδυλώδη Λαχανικά:  

Χρένο 

(ARWLA), 

Σελινόριζα 

(APUGD),  

Παστινάκη 

(PAVSA),  

Ρίζες Μαϊντανού 

(PARCR),  

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 

 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση. 

Βάθος σποράς: 

2 cm 

1 
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Ραπάνια 

(RAPSR) 

Λάχανο 

(BRSOL) 

 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

 

1.200 Κατά την 

μεταφύτευση, στις 

γραμμές με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος 

μεταφύτευσης: 

8 cm 

1 

Τομάτα 

(LYPXS) 

(βρώσιμη & 

βιομηχανική) 

 

Μελιτζάνα 

(SOLME) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την 

μεταφύτευση, στις 

γραμμές με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος 

μεταφύτευσης: 

8 cm 

1 

Πατάτα 

(SOLTU) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

 

2.400 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση. 

Βάθος σποράς: 

8 cm 

1 

Σκόρδο 

(ALLSA),  

Κρεμμύδι 
(ALLXS),  

Ασκαλώνια 

(ALLAS) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

 

1.200 Κατά την 

μεταφύτευση, στις 

γραμμές με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος 

μεταφύτευσης: 

8 cm 

1 

Ελαιοκράμβη 

(BRSNN) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση. 

Βάθος σποράς : 
2 cm 

1 

Βαμβάκι  

(MRNBR) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος σποράς: 

4 cm 

1 

Πεπόνι Σιδηροσκώληκες   1.200 Κατά την 1 
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(CUMME),  

Καρπούζι 

(CITLA)  

 

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

μεταφύτευση, στις 

γραμμές με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος 

μεταφύτευσης: 

8 cm 

Αγγούρι 

(CUMSA), 

Κολοκύθι 

(CUUPG), 

Κολοκύθα 

(CUUPE) 

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 

στις γραμμές 

σποράς με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος σποράς: 
8 cm 

1 

Καπνός 

(NIOTA)  

Σιδηροσκώληκες   

(Agriotes sp. - AGRISP) 

Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την 

μεταφύτευση, στις 

γραμμές με 

ενσωμάτωση, 

χρησιμοποιώντας 

το εξάρτημα, 

FISHTAIL DXP ®. 

Βάθος 

μεταφύτευσης: 

8 cm 

1 

Γρασίδι 

(Χλοοτάπητας) 
(1GRAP) 

 

Σιδηροσκώληκες  

(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 

(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 

σε όλη την 

επιφάνεια με 

ενσωμάτωση. 

Βάθος σποράς: 

2 cm 

1 

Γλυκοπατάτα * 
(IPOBA) 
 

(Χρήση ήσσονος 

σημασίας)  

Σιδηροσκώληκες 
(Agriotes sp. - AGRISP) 

2400 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 

σποράς με 
ενσωμάτωση. 

Βάθος σποράς: 8 
cm 

1 

Παρατήρηση: 
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της γλυκοπατάτας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο 
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή 
τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος» 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 
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 Αραβόσιτος, Αραβόσιτος γλυκός, 

Σόργο, Ηλίανθος, Καρότο, 

Ριζωματώδη και Κονδυλώδη 

Λαχανικά: Χρένο, Σελινόριζα, 

Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού, 

Ραπάνια, Τομάτα (βρώσιμη & 

βιομηχανική), Μελιτζάνα, Πατάτα, 

Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια, 

Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Πεπόνι, 

Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι, 

Κολοκύθα, Καπνός, Γρασίδι 

(Χλοοτάπητας), Γλυκοπατάτα 

Δεν ορίζεται 

(καλύπτεται από την 

καλλιεργητική 

περίοδο μεταξύ 

εφαρμογής και 

συγκομιδής) 

 

 
 

 

 

 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

 

Β  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 54/2164/20.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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