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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,        27.8.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  7978/214039 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 
Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου    
Τηλέφωνο:  
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

 
kdimizas@elanco.gr 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14527 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP (phosmet 50% β/β) ως προς το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν 
τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) 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 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 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. 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. 

5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 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». 

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. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 
Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

8. Τη με αριθμό πρωτ. 6235/73510/01.07.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
14527 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET 
ΕΛΑΝΚΟ 50 WP (phosmet 50% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 7978/214039/03.08.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14527 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP (phosmet 50% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 
6235/73510/01.07.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και 
την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 
Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλ/κή περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

Γραμ. 
/στρ 

Γραμ. 
/100 
λίτρα 
ψ.υ. 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 

λίτρα/στρ 

Εσπεριδοειδή  
Γκρέιπ φρούτ 
CIDPA 
 
Λεμονιά CIDLI 
 
Μανταρινιά 
CIDRE 
 
Πορτοκαλιά 
CIDSI 

Μύγα Μεσογείου 
Ceratitis capitata 
CERTCA 

100 50 200 

Ψεκασμός με 
την εμφάνιση 

της προσβολής 
από το στάδιο 
που οι καρποί 
έχουν το 90% 
του τελικού 

μεγέθους, έως 
την ωρίμανση 
(BBCH 79 – 89) 

1 

Μηλιά 
MABSD  
 
Αχλαδιά 
PYUCO 
 
Κυδωνιά 
CYDOB  
 
Αχλαδομηλιά 
PYUPC 

Καρπόκαψα 
Cydia pomonella 
CARPPO 

150 150 100 

Ψεκασμοί με 
την εμφάνιση 

της προσβολής  
από την πτώση 
των πετάλων 

έως την 
ωρίμανση 

(BBCH 67 – 85) 

2/20 

Ροδακινιά 
PRNPS 

Μύγα Μεσογείου 
Ceratitis capitata 
CERTCA 
 
Καρπόκαψα 
Cydia molesta 
LASPMO 
 
Ανάρσια 
Anarsia lineatella 
ANARLI 

150 150 100 

Ψεκασμοί με 
την εμφάνιση 

της προσβολής  
από το στάδιο 

μικρών καρπών  
έως την αλλαγή 
χρώματος των 

καρπών 
(BBCH 71 - 85) 

2/10 

Ελιά 
OLVEU 

Πυρηνοτρήτης 
Prays oleae 
PRAYOL 
 

150 75 200 

Ψεκασμοί  
καλύψεως με 
την εμφάνιση 

της προσβολής 

2/10 
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Δάκος 
Dacus oleae 
DACUOL 
 
Χρήσεις ήσσονος 
Σημασίας: 
Πυραλίδα της 
ελιάς:  
Euzophera 
pinguis*  
EUZOPI 
Τζιτζικάκια: 
Aphrophoridae* 
1APHRF,  
Philaenus 
spumarius* 
PHILSU 
Cicadellidae* 
1CICDF, 
Cercopidae* 
1CERCF 

από την άνθηση 
έως την 

ωρίμανση των 
καρπών 

(BBCH 61 – 69) 

Παρατηρήσεις:  
1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι 

οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.  
2. Στην ποικιλία της Καλαμών της ελιάς να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή. 

*Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για τη χρήση 
αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα 
από τη χρήση του σκευάσματος. 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν 
τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

Εσπεριδοειδή (Γκρειπ φρούτ, Λεμονιά, 
Μανταρινιά, Πορτοκαλιά) 

14 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά 28 

Ροδακινιά 14 

Ελιά 21 

 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ.α.α. 
 
 
 

 
                 Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 

 
 
 

Β  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 6235/73510/01.07.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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