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«Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

∆ΑΚΟΦΑΚΑ » 

 

 8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

∆ιδότου 26, Αθήνα 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

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 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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού 

2. Τη µε αριθ. 101383/28.5.2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 763/Β'/10.6.2003), µε την οποία καταχωρίστηκε η 

δραστική ουσία deltamethrin στο παράστηµα Ι του Π.∆. 115/97. 
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3. Τη µε αριθ. 132425/16.9.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2030/Β'/20.9.2009), µε θέµα την "καταχώριση 

διάφορων ουσιών στο παράρτηµα Ι του Π.∆. 115/97". 

4. 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 όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 149/2008 της Επιτροπής 
της 29ης Ιανουαρίου 2008 και ισχύει σήµερα. 

5. Τα σχετικά Υπηρεσιακά Σηµειώµατα των Οµάδων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

της υπηρεσίας µας. 
6. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α’). 

7. Τη µε αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011)  απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη. 

8. Τη µε αριθµό 454/2011 ατοµική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε θέµα 

«Αρµόδιες Αρχές εφαρµογής του κανονισµού 1107/2009 σχετικά µε την διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ» 

9. Τις σχετικές αιτήσεις του κ. Ευρικλή Φιτσάκη. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80, του 

Κανονισµού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ∆ΑΚΟΦΑΚΑ, µε τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

14381 

13-02-2012 

31-10-2013 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα ∆ΑΚΟΦΑΚΑ 

1.2.β Μορφή:  RB (Ετοιµόχρηστο δόλωµα)  

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία της/των δραστική/ςών ουσίας/ών 

κατά ISO 

Hydrolysed proteins 

deltamethrin 

 

 

β) Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών 

δραστικών ουσιών σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

98-99% Β/Β ΟΥΡΙΑ  

µε ισοδύναµο σε πρωτεϊνη 36% β/β min 

Deltamethrin: 98,5% β/β min 

 

 

γ) Παρασκευαστές των δ.ο.: 

protein hydrolyzed 

deltamethrin 

N. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 

ISAGRO S.p.a, Italy 
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δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  
N. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 

ISAGRO (ASIA) Agrochemicals Pvt LTD, 

India 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των  

δραστικών ουσιών: 

Έχουν κατατεθεί από τους παρασκευαστές τους 
και παραµένουν στα αρχεία της υπηρεσίας µας  

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

 

α) Κάτοχος της έγκρισης 
Ευρικλής Φιτσάκης 
Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ Γιώργης 
Κορακοβούνι 
ΑΜE:  

Τ.Κ.: 71410 - Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ.: 2810317653 

Fax: 2810371057 

E-mail: -mail: info@dakofaka.gr  

 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 
διαφορετικός από τον κάτοχο της 
έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Ευρικλής Φιτσάκης 
Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ Γιώργης 
Κορακοβούνι, 71410 - Ηράκλειο Κρήτης 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  
Ευρικλής Φιτσάκης, Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ 
Γιώργης Κορακοβούνι, 71410 - Ηράκλειο 

Κρήτης 

 

 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  
Ευρικλής Φιτσάκης, Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ 
Γιώργης Κορακοβούνι, 71410 - Ηράκλειο 

Κρήτης 

 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
Hydrolyzed proteins                   2.10% β/β 

Deltamethrin                               0,0125% β/β 

Βοηθητικές ουσίες                      97,89% β/β 

 

 

2 Συσκευασίες: 

 

Χαρτοκιβώτια, µε περιεχόµενο 70 τεµάχια ανά χαρτοκιβώτιο. 
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3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

3. Οδηγίες χρήσης: 
 Τρόπος εφαρµογής:  

Ανάρτηση της παγίδας ∆ΑΚΟΦΑΚΑ στο εσωτερικό της κόµης του 

δένδρου και στο µέσον περίπου το ύψους του, σε σκιερό µέρος, 
αποφεύγοντας την επαφή µε φύλλα ή κλαδιά. Πριν από την ανάρτηση 

της ∆ΑΚΟΦΑΚΑ, ανοίγoνται µε το σύρµα ανάρτησης δύο µικρές οπές 
στο άνω µέρος του φακέλου στα δύο σηµεία που φέρουν την σήµανση 

‘+’, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύρµα να διαπερνά και τις δύο όψεις του 

φακέλου, για να επιτρέπεται η σταδιακή έκλυση των ελκυστικών 

τροφής στο περιβάλλον. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ 

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ 

 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουµένως 
µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν σε 

σηµεία συλλογής για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.  
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Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Καταπολεµά τον δάκο της ελιάς µε την µέθοδο της µαζικής παγίδευσης. 
Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής 
και στόχος είναι το έντοµο να έρθει σε επαφή µε την επιφάνια της 
παγίδας, η οποία είναι εµποτισµένη µε πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο 

 

5  5.1 Φάσµα δράσης  

 

Σκεύασµα Εφαρµογή  
Καλλιε

ργεια 

Έντοµο-

στόχος Τύπος 

Περιεκτι 

κότητα 

σε δ.ο. 

Μέθοδος/

τρόπος 

Στάδιο ανάπτυξης Αριθµός 

(εύρος) 

Πυκνότητα 

παγίδων 

∆ΑΚΟΦΑΚΑ 

Ελιά  

∆άκος της 
ελιάς 
Bactrocera 

(Dacus) 

oleae 

Eτοιµό 

χρηστο 

δόλωµα 

0.0129% 

deltamethr

in 

0.215% 

hydrolyze

d proteins  

Μαζική 

παγίδευση 

µε 

προσέλκυ
ση και 

θανάτωση 

του δάκου 

/Ανάρτησ
η παγίδων 

5-10 ηµέρες ( 
πριν την 

ξυλοποίηση του 

πυρήνα (συνήθως 
µέσα µε τέλος 

Ιουνίου) 

και µε την  

αύξηση του 

πληθυσµού του 

εντόµου σύµφωνα 

µε τις συλλήψεις 
των ακµαίων στις 

παγίδες 
παρακολούθησης 

του 

δακοπληθυσµού 

1-2* 
15-20 παγίδες/ 
στρέµµα** 

 

*Κανονικά συστήνεται µία εφαρµογή µέχρι τη συγκοµιδή. Συµπληρωµατική εφαρµογή µπορεί να 

γίνει µε ανάρτηση 7 παγίδων ∆ΑΚΟΦΑΚΑ/στρέµµα αρχές Σεπτεµβρίου εφόσον κριθεί αναγκαίο 

λόγω ιδιαίτερα σηµαντικής αύξησης του δακοπληθυσµού. 
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**Σε οµοιόµορφους ελαιώνες µε δένδρα µετρίου µεγέθους και κανονική φύτευση τοποθετούνται 15 

παγίδες ∆ΑΚΟΦΑΚΑ/στρέµµα. Σε µη οµοιόµορφους ελαιώνες ή σε ελαιώνες µε πολύ µεγάλα 

δένδρα και αραιή φύτευση τοποθετούνται 20 παγίδες ∆ΑΚΟΦΑΚΑ/στρέµµα.  

 

Παρατηρήσεις: 

1. H µέγιστη δράση της παγίδας ∆ΑΚΟΦΑΚΑ είναι 4.5 µήνες.  

2. Σε περίπτωση βροχοπτώσεων που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 200 χιλιοστά, κατά την 

περίοδο εφαρµογής της µαζικής παγίδευσης µε την παγίδα ∆ΑΚΟΦΑΚΑ κατά του δάκου της 
ελιάς, το εντοµοκτόνο ξεπλένεται από την επιφάνεια των παγίδων και θα πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση αυτών των παγίδων µε νέες παγίδες.  

3. Η εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να γίνεται πάντοτε µε την παρουσία και επίβλεψη γεωπόνου, ο 

οποίος θα παρακολουθεί τον δακοπληθυσµό και θα καθορίζει το χρόνο ανάρτησης. Επίσης θα 

καθορίζει τις τυχόν συµπληρωµατικές εφαρµογές που θα κριθούν αναγκαίες σε χρονιές 
εξαιρετικά µεγάλου δακοπληθυσµού. 

4. Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση της ∆ΑΚΟΦΑΚΑ σε µικρό αριθµό δένδρων και σε 

µικρούς ελαιώνες, εφόσον αυτοί γειτονεύουν µε άλλους ελαιώνες στους οποίους δεν 

εφαρµόζεται η µέθοδος µαζικής παγίδευσης. Η ανωτέρω παρατήρηση να αναγραφεί σε εµφανές 
σηµείο της ετικέτας µε γράµµατα ιδιαίτερου χαρακτήρα και µεγέθους. 
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Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

1. H εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να γίνεται πάντοτε µε την 

παρουσία και επίβλεψη γεωπόνων, οι οποίοι θα παρακολουθούν τον 

δακοπληθυσµό και θα καθορίζουν τον χρόνο ανάρτησης. Επίσης θα 

καθορίζουν τις τυχόν συµπληρωµατικές επεµβάσεις που θα κριθούν 

αναγκαίες σε χρονιές εξαιρετικά µεγάλων δακοπληθυσµών. 

2. Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε τη ∆ΑΚΟΦΑΚΑ σε µικρό αριθµό 

δένδρων και σε µικρούς ελαιώνες, εφόσον αυτοί γειτονεύουν µε 

άλλους ελαιώνες στους οποίους δεν εφαρµόζεται δακοπροστασία.  

Τα καλύτερα αποτελέσµατα δακοπροστασίας µε ∆ΑΚΟΦΑΚΑ 

επιτυγχάνονται σε µεγάλους ελαιώνες. 
3. Στρατηγική αντιµετώπισης του δάκου σε περιοχές µε υψηλούς 

δακοπληθυσµούς: 
• Εφαρµογή ενός δολωµατικού ψεκασµού κατά τον µήνα 

Μάρτιο ή αρχές Απριλίου για την εξόντωση του ήδη υπάρχοντος 
πληθυσµού ακµαίων. 

• Ανάρτηση πρόσθετων παγίδων στις αρχές Σεπτεµβρίου (1ο 

δεκαήµερο). 

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
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 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

---- 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
Χn- Επιβλαβές  
N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 

 

10  Φράσεις R R 22 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 

R 50/53 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

 

11  Φράσεις S (S1/2)  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

(S13)  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
(S20/21) Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. 

(S24/25) Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µατιά. 

(S37)  Φοράτε κατάλληλα γάντια.  

(S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους
ως επικίνδυνα απόβλητα. 

(S61) Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευθείτε τις
ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
(SP1)   Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Αν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συµβουλή . Σε περίπτωση 

ερεθισµού των µατιών πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό και 
συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο .Σε περίπτωση δερµατικού ερεθισµού 

πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Συµπτωµατική θεραπεία 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777.  
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 Η ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ HYDROLYSED 

PROTEINS ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ. 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

DELTAMETHRIN ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ MRLs ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 149/2008 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 

  

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Ελιά ---  
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Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για ένα (1) χρόνο, όταν 

αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε 

χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος µακριά από άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 

 

15 Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες   

 Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι µελέτες στις 
οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές, πλην των 

εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην διάθεση των 

ενδιαφεροµένων. 

 

16  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

Η έγκριση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι  η εταιρία θα προσκοµίσει στην Αρµόδια Αρχή 

µέχρι το Σεπτέµβριο του 2012 τη µελέτη προσδιορισµού της αναφλεξιµότητας του 

σκευάσµατος και τη µελέτη προσδιορισµού της σταθερότητας του σκευάσµατος µετά από 

αποθήκευση για 15 µέρες στους 54 °C και µετά από αποθήκευση για 1 χρόνο σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του 

από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας 

αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η 

έγκριση. 
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 

φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα 

νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 

και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 

τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 
 

  

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 

 

I. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 
 

 

 

 


