
 

Σελ.1 από 2 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         10.05.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 691/22462 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς: ΑΓΡ. ΕΛ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ 
TELEFAX: 210 92 12 090  assykologou@yahoo.gr  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής Κοιν.: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ 
Τηλέφωνο: 210 9287225  l.vellis@efthymiadis.gr 
e-mail: ptheodoris@minagric.gr     
    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 

CARNADINE (ΑΑΔΑ: 14661, δραστική ουσία: acetamiprid 20% β/ο) για περιορισμένη και 
ελεγχόμενη χρήση 120 ημερών με δολωματικούς ψεκασμούς εναντίον του δάκου (Bactrocera oleae 
DACUOL) στη καλλιέργεια της ελιάς (OLVEU)» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο   
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 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 Κανονισμό (EK) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 1907/2006”. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/113, σύμφωνα με τον οποίο ανανεώθηκε η έγκριση της δραστικής 
ουσίας acetamiprid. 

5. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) 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. 

6. 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.  

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. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 Απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.  
9. Την αριθ. 691/22462/27.012.22 αίτηση από τον ΑΓΡ. ΕΛ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ και τη καταχώρισή 

της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με αποδεικτικό 
καταχώρισης id5598 στις 20.01.2022 

10. Την αριθ. ΕΜΠ 447/22.02.2022 αξιολόγηση του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου σύμφωνα με το 
σημείο 4 του άρθρου 7 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης. 

11. Το από 13.04.2022 ΥΣ του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

ΑΔΑ: ΨΕ184653ΠΓ-ΩΡΤ



 

Σελ.2 από 2 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CARNADINE (ΑΑΔΑ: 14661, 
δραστική ουσία: acetamiprid 20% β/ο) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση εντός των 
Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Αττικής, με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:  01/07/2022 
 Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:      28/10/2022 

 
2.  Φάσμα δράσης: 

 
 

Πεδίο 
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100 lt 
ψεκ. 
υγρού 

Όγκος 
ψεκ. υγρού 
λίτρα/στρ. 

ΕΛΙΑ 
(OLVEU) 

Δάκος της ελιάς 
(Bactrocera 
oleae 
DACUOL) 

10 333 3 λίτρα 
(300 κ.εκ. 
ψεκ. υγρού 

ανά 
ψεκαζό- 
μενο 

δένδρο) σε 
10 δέντρα 

ανά 
στρέμμα 

Δολωματικός 
ψεκασμός από 
εδάφους σε 

συνδυασμό µε 
εγκεκριμένο 

εντοµοελκυστικό  
σε 1-2 m2 ανά δέντρο 
(περίπου το 50% του 
δέντρου), σύμφωνα 

µε τις συλλήψεις των 
ακμαίων στις 
παγίδες.  

BBCH 65-89  
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Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3504/49178/31.05.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
  

 
 

  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΕ184653ΠΓ-ΩΡΤ
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