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 ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 14173 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ WP (phosmet 50%) 
ως προς τo φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά και της ταξινόμησης και τη σήμανση (CLP)» 

 
 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31.12.2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 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) αριθ. 1907/2006. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 592/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 
bifenazate, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl 
και phosmet μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

5. Τη με αριθμό 14173 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PHOSMET 
ΕΛΑΝΚΟ WP (phosmet 50%), η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθμ. 115424/21.02.2007 
απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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6. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”». 

7. Την από 28.01.2014 αίτηση της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14173 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ WP (phosmet 50%), ως προς 
τo φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά 
και τη σήμανση. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 9, 10, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

5   

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

γρ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

υγρού 

γρ./ 
στρέμμα 

όγκος ψεκ. 
υγρού, 
λίτρα / 

στρέμμα 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 

- Γκρέϊπ-φρουτ, 
- Πορτοκαλιά 

-Μύιγα Μεσογείου 
(Ceratitis capitata) 
-Κόκκινη Ψώρα  
(Aonidiella 
aurantii) 
-Ψευδόκοκκος  
(Pseudococcus 
citri) 

50 
 

100 
 

200 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη εφ’ 
όσον 
καθίσταται 
αναγκαίο μετά 
από 30 ημέρες. 

1 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: 
- Μηλιά, 
- Αχλαδιά 

-Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella) 
-Ανάρσια  
(Anarsia lineatella) 
-Οπλοκάμπη 
(Hoplocampa 
brevis) 
-Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 
orana) 
-Φυλλορύκτες 
(Phyllonorycter 
blancardella,  
P. corylifoliella) 
-Ψύλλα 
(Psylla pyri) 
-Βαμβακάδα 
(Diaspis 
pentagona) 
-Αιματόψειρα 
(Eriosoma 
lanigerum) 

120-140 
 

120-140 100 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών. 

2 
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 

- Κερασιά 
 

-Ανάρσια 
(Anarsia lineatella) 
-Καρπόκαψα 
(Cydia molesta) 
-Ανθονόμους 
(Anthonomus 
ornatus) 
-Ρυγχίτης 
(Rhynchites 
bacchus) 

120 
 

180-300 
 

150-250 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη εφ’ 
όσον 
καθίσταται 
αναγκαίο μετά 
από 30 ημέρες. 

2 

-Βαμβακάδα 
(Diaspis spp.) 

140 210-350 

- Ροδακινιά,  
- Νεκταρινιά 

-Ανάρσια 
(Anarsia lineatella) 
-Καρπόκαψα 
(Cydia molesta) 
- Φυλλοδέτες 
-Ανθονόμους 
(Anthonomus 
ornatus) 
-Ρυγχίτης 
(Rhynchites 
bacchus) 
-Βαμβακάδα 
(Diaspis spp.) 

150 150 100 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη εφ’ 
όσον 
καθίσταται 
αναγκαίο μετά 
από 30 ημέρες. 

2 

Αραβόσιτος -Σεζάμια (Sesamia 
nonagrioides), 
-Πυραλίδα 
(Ostrinia nubilalis) 
 

120 60-120 50-100 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη εφ’ 
όσον 
καθίσταται 
αναγκαίο μετά 
από 30 ημέρες. 
 

2 

Τεύτλα -Κλεονός 
(Bothynoderes 
punctiventris) 

120 72-96 60-80 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη εφ’ 
όσον 
καθίσταται 
αναγκαίο μετά 
από 30 ημέρες. 
 

2 

Τριφύλλι 
 

Κάμπιες 
τριφυλλιού 

120 36-60 30-50 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη εφ’ 
όσον 
καθίσταται 
αναγκαίο μετά 
από 30 ημέρες. 

2 
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Παρατηρήσεις: 
1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό. 
2. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή. 
3. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της 

εκκόλαψης των αυγών. 
 

 
 
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
 
 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

 

ΚΙΝΔΥΝOΣ 

 
 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ 

συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
 

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 
άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν 
κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε 
ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 
ημέρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την 
περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από 
την ανθοφορία.  

 

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία   
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Χορηγήστε 200-300 
κ.εκ. πόσιμου νερού. 
P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). 
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει 
την αναπνοή. 
Αν αναπνέει με δυσκολία, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από 
εκπαιδευμένο άτομο. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μόνο εφόσον ο 
παθών δεν αναπνέει. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν 
ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που 
έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό 
για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θειϊκή ατροπίνη και 2-ΡΑΜ, με επίβλεψη γιατρού. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, 
Κερασιά 

28   

 Ροδακινιά, Νεκταρινιά 14   

 Αραβόσιτος, Τεύτλα, Τριφύλλι 28   

 
 
Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 
01.06.2015. 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 115424/21.2.2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
   ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
                                            α/α 

 
 
 

  Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


