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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14.025 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) LASER 480 SC (δρ. ουσ. spinosad) σε χρήσεις ήσσονος σημασίας »   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

      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 το άρθρο 51 αυτού. 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό 752/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου. 

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

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 

στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ”. 

5. Το από 31/7/2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της 

Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με το οποίο ζητείται η διερεύνηση της δυνατότητας 

έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό τη χρήση τους εναντίον του εντόμου 

Drosophilla suzukii (επιβλαβής οργανισμός καραντίνας, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη 

χώρα μας). 

6. Το με αριθ. 10233/114161/12.9.14 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με 

το οποίο ζητήθηκε από τους κατόχους εγκρίσεων φπ να υποβάλλουν (εφόσον ενδιαφέρονται) 

αιτήσεις έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή διεύρυνσης υφιστάμενων εγκρίσεών τους, με 

στόχο την αντιμετώπιση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. 

7. Τις με αριθ. πρωτ. 13308/151092/28.1.14 και 2392/28881/12.3.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. 

8. Τo με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 397/29.4.15 έγγραφο του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων και 

Φυτοφαρμακευτικής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

9. Τις εγκρίσεις του σκευάσματος σε Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο, καθώς και την έκθεση αξιολόγησης 

από το Βέλγιο. 
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10. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”.   

11. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14.025 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

LASER 480 SC (δραστική ουσία: spinosad), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 118687/13.5.08 

Απόφασή μας και τροποποιήθηκε ως προς το φάσμα δράσης με τη με αριθ. 13195/149283/25.11.14 

Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας), ως 

ακολούθως:  

 

Μετά την παρ. 5.1 της με αριθ. 118687/13.5.08 Απόφασής μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με τη με αριθ. 13195/149283/25.11.14 Απόφασή μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
 

5.2: Χρήσεις ήσσονος σημασίας: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργ. 

περίοδο 

γρ. δ.ο./ 

στρέμμα  

κ.εκ. / 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκαστικού 

υγρού (λίτρα 

/ στρέμμα) 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 

(Ροδακινιά,  

Νεκταρινιά,  

Βερικοκιά,  

Κερασιά, 

Βυσσινιά,  

Δαμασκηνιά) 

Δροσόφιλα 

(Drosophila 

suzukii) 

9,6 20 100 

 

Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε 

περίπτωση που υπάρχει, να 

ακολουθείται το σύστημα των 

γεωργικών προειδοποιήσεων. 

Επανάληψη μετά από 7-14 

ημέρες. 

2 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιες και 

οινοποιήσιμες 

ποικιλίες) 

Δροσόφιλα 

(Drosophila 

suzukii) 

3,84-

7.68 

20 40-80 Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε 

περίπτωση που υπάρχει, να 

ακολουθείται το σύστημα των 

γεωργικών προειδοποιήσεων. 

Επανάληψη μετά από 7-14 

ημέρες. 

3 

Φράουλα (Θ) Δροσόφιλα 

(Drosophila 

suzukii) 

4.8- 9,6 20 50-100 

 

Ψεκασμοί φυλλώματος. 

Επανάληψη μετά από 7-14 

ημέρες. 

3 

Σμέουρο (Θ), 

Βατόμουρο (Θ), 

Μύρτιλλο (Θ) 

Δροσόφιλα 

(Drosophila 

suzukii) 

4,8-9,6 20 50-100 Ψεκασμοί φυλλώματος. 

Επανάληψη μετά από 7-14 

ημέρες. 

2 

Η παρακάτω χρήση στη φράουλα υπαίθρου θα χορηγηθεί, κατόπιν τροποποίησης της παρούσας απόφασης, 

εφόσον ο αιτών καταθέσει ένα (1) επιπλέον πείραμα υπολειμμάτων σύμφωνα με την προτεινόμενη ΟΓΠ, όπως 

προτείνεται στο EFSA Journal 2012;10(3):2630. 

Φράουλα (Υ) Δροσόφιλα 

(Drosophila 

suzukii)  

4.8- 9,6 20 50-100 

 

Ψεκασμοί φυλλώματος. 

Επανάληψη μετά από 7-14 

ημέρες.  

3 

 

 

Παρατήρηση: Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 5.2 δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα 

και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του 

σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 

αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε 

σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις 

χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.  

 

Μετά την παρ. 13.2 της με αριθ. 118687/13.5.08 Απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με 

αριθ. 13195/149283/25.11.14 Απόφασή μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
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13.2α: Τελευταία επέμβαση 

   πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Σμέουρο (Θ) 7 

 Βατόμουρο (Θ) 7 

 Μύρτιλλο (Θ) 7 

 Κερασιά 7 

 Βυσσινιά  7 

 Δαμασκηνιά 7 
 

 

Β. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ εντός τριετίας, τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. Τέσσερα (4) επιπλέον πειράματα υπολειμμάτων στη δαμασκηνιά σύμφωνα με την προτεινόμενη 

ΟΓΠ, όπως προτείνεται στο EFSA Journal 2012;10(3):2630. 
 

 

Γ. Η παρούσα διεύρυνση της άδειας 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. 
 

 

Δ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 118687/13.5.08 Απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 
 

 

 

 

                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

            ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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