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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα,    9-4-2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             Αριθ. πρωτ.: 117586 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Ταχ. ∆/νση:         Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 
TELEFAX:           210 92 12 090 
Πληροφορίες:    Ηλ. Νασιόπουλος 
Τηλέφωνο:         210 928 72 11 
E-mail:                 syg046@minagric.gr  
 
 

ΘΕΜΑ:“Ανανέωση έγκρισης του 
             φυτοπροστατευτικού   
             προϊόντος (εντοµοκτόνο) 
             ΧΕΛΛΟΝΑ ΕC και διεύρυνσή 
             της σε πεύκα αστικών και  
             περιαστικών περιοχών για 
             την αντιµετώπιση του  
             Marchalina hellenica” 

              ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
          Φλέµιγκ 15, Μαρούσι 151 23 
          (µε απόδειξη) 

 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο Γεν. Γραµ. κ. Κ. Σκιαδά 

3) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 
    Φυτικής Παραγωγής 

            4) Μ.Φ.Ι.      (µε e-mail) 
                5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 
                    Έδρες τους      (µε e-mail) 

            6) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
                ∆ιευθύνσεις Γεωργίας 

 ΄Εδρες τους     (µε e-mail) 
            7) Τµήµατα Β΄, Γ΄, Ε΄ της ∆/νσής µας 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115/97  (ΦΕΚ Α΄/104/30.5.97)  «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα τα άρθρα 4 (παρ. 4 και 6), 8 (παρ. 2 και 
3) και 9 (παρ. 1). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α΄/7.10.77) “περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου 

γεωργικών φαρµάκων, ως και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων” και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 
2), 5 (παρ. 10) και 8. 

3. Τη µε αριθ.  85418/24.8.88  (ΦΕΚ  Β΄/674/13.9.88)  Απόφασή µας «για την τεχνική και τις 
µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων»  και ειδικότερα το κεφάλαιο  Β΄  (παρ. 7). 

4. Τη µε αριθ. 105937/25.10.2000 Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 1885 
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) ΧΕΛΛΟΝΑ EC, όπως ισχύει 
σήµερα. 

5. Τη γνωµοδότηση για το 5
ο
 θέµα της 3

ης
/2008 συνεδρίασης του  Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. 

6. Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄). 
7. Τη µε αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για "µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 
της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”". 

8. Τις σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., καθώς και το από  17-1-2008  
πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

I. Ανανεώνουµε για µία πενταετία, από 1-1-2005 έως 31-12-2009, τη µε αριθ. 1885, οριστική 

έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) ΧΕΛΛΟΝΑ ΕC, η οποία χορηγήθηκε 

µε την αριθ. 105937/25.10.2000 Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 
119128/20.7.2004 Απόφασή µας και για την οποία υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της αίτηση 
ανανέωσής της. 

 

II. ∆ιευρύνουµε τη µε αριθ. 1885 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντοµοκτόνο) ΧΕΛΛΟΝΑ EC, για χρήση σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών για την 
αντιµετώπιση του εντόµου Marchalina hellenica, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Φάσµα δράσης: 
 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ∆ΟΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Πεύκα 

αστικών και 

περιαστικών 

περιοχών 

Marchalina 

hellenica 

1.3 λίτρα 

σκευάσµατος / 

100 λίτρα ψεκ. 

υγρό 

1 

(Για τον ίδιο σκοπό δεν 

θα χρησιµοποιηθεί και 

άλλο 

φυτοπροστατευτικό 

προϊόν την ίδια χρονική 

περίοδο) 

Όταν έχει εκκολαφθεί το 

70-75%* των νυµφών 

(ερπουσών) και όταν τα 

πεύκα δεν έχουν µελιτώδη 

εκκρίµατα και δεν 

παρατηρείται 

δραστηριοποίηση των 

µελισσών 

 
 

 

*: Ο ακριβής χρόνος επέµβασης, θα προσδιορίζεται από τους Γεωπόνους των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων  ή  της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  ή  άλλης Κρατικής Υπηρεσίας. 
 

2. Τρόπος εφαρµογής:  Ψεκασµός, µε καλή διαβροχή, των προσβεβληµένων από το  Marchalina 

hellenica  µερών των πεύκων. Η εφαρµογή του σκευάσµατος θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου. 
 

 

3. Απαγορεύσεις: 

-Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε δασικά οικοσυστήµατα. 

-Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε πεύκα που έχουν µελιτώδη εκκρίµατα και όταν παρατηρείται 

δραστηριοποίηση των µελισσών. 

 

4. Περιορισµοί-προφυλάξεις: 

-Πριν από την εφαρµογή του σκευάσµατος σε κοινόχρηστους χώρους, οι ∆ήµοι υποχρεούνται 

να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείµενο ψεκασµό. 

-Οι ∆ήµοι να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την επισήµανση των περιοχών όπου έγινε 

εφαρµογή. 

-Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του σκευάσµατος  (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε 

ιδιωτικούς χώρους)  και έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα µέρη των πεύκων, να µην 

εισέρχονται άνθρωποι  (πλην του ψεκαστή)  και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόµενη περιοχή. 

-Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστηµα 24 ωρών για την είσοδο των 

ανθρώπων. 

-Η χρήση του σκευάσµατος για την αντιµετώπιση του εντόµου  Marchalina hellenica  σε πεύκα 

αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγµατοποιείται: 
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α) Σε κοινόχρηστους χώρους, µε ευθύνη των κατά τόπους ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι οποίοι: 

• Θα καθορίσουν την ακριβή ηµεροµηνία εφαρµογής του σκευάσµατος. 

• Θα λάβουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του. 

 β) Σε ιδιωτικούς χώρους  (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ),  µε  ευθύνη  των  ενδιαφερόµενων.   

Η εφαρµογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρµογή στους κοινόχρηστους χώρους 

της περιοχής. 

 

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται µε τους υπευθύνους των ∆ήµων που 

επιβλέπουν την εφαρµογή του σκευάσµατος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, και 

να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις τους. 

 

ΙΙ.   Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 105937/25.10.2000 Απόφασή µας, όπως 
ισχύει σήµερα.  

 
 
 
 

 
                     Ε.Υ. 

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

                                  Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
 


