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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 14699 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (chlorpyrifos methyl 400g/L + 
cypermethrin 40g/L) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)» 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) 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. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την 

παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων». 

7. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 

Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 

“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” 

ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. 

Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) 

ΚΥΑ. 
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8. Τη με αριθμό πρωτ. 4290/89815/22.04.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 14699 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (chlorpyrifos methyl 400g/L + cypermethrin 40g/L). 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 7927/192758/30.07.2019 αίτηση που υπέβαλε η Arysta LifeScience Ελλάς 

ΑΕ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14699 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (chlorpyrifos methyl 400g/L + cypermethrin 40g/L), 

που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 4290/89815/22.04.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας 

χρήση). 

 

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης  

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά καλλιεργη

τική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρ. 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρ. 

Ελαιούχα  

σταυρανθή - 

Ελαιοκράμβη 

[BRSNN]  

Σινάπι [SENAP] 

Άλτης (Psylliodes 

chrysocephala 

[PSYICH], 

Phyllotreta sp. 

[PHYESP]), 

Κενθόρυγχος 

(Ceutorhynchus  

sp. [CEUTSP]), 

Σκαθάρι 

(Meligethes aeneus 

[MELIAE]) 

75 75-375 

 

 

 

20-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός 

πριν την 

ανθοφορία. 

1 

Βαμβάκι [GOSSS] Αφίδες,  

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis armigera 

[HELIAA]), 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera exigua 

[LAPHEG]),  

Ρόδινο σκουλήκι 

(Pectinophora 

gossypiella 

[PECTGO]) 

Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας 

Λύγκος 

Lygus sp.* 
[LYGUSP] 

100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

1 

Τομάτα [LYPES], 

Μελιτζάνα 

[SOLME] 

Υπαίθρου 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis armigera 

[HELIAA]), 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

littoralis [SPODLI]), 

100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

1 
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Αφίδες  

(Myzus persicae 

[MYZUPE]) 

Ζαχαρότετυτλα 

[BEAVA], 

Κτηνοτροφικά 

τεύτλα [BEAVC], 

Κοκκινογούλι 

[BEAVD],  

Γουλιά (είδος 

κράμβης) 

[BRSNA],  

Γογγύλια [BRSRR] 

Κασσίδα  

(Cassida sp. 

[CASSSP]), 

Μαμέστρα 

(Mamestra 

brassicae [BARABR]) 

 

100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

1 

Πατάτα [SOLTU] Δορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineata 

[LPTNDE]),  

Αφίδες  

(Aphis nasturtii 

[APHINA], 

Macrosiphum 

euphorbiae 

[MACSEU]) 

100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

1 

Αμπέλι 

(οινοποιήσιμο) 

[VITVI] 

 

Κογχυλίδα 

(Eupoecilia 

ambiguella 

[CLYSAM]), 

Ευδεμίδα  

(Lobesia botrana 

[POLYBO]), 

Πυραλίδα 

(Sparganothis 

pilleriana [SPARPI]), 

Τζιτζικάκια 

 (Scaphoideus 

titanus [SCAPSP], 

Empoasca vitis 

[EMPOFL],  

Zygina rhamni 

[ERYTRH]) 

75 

 

75-375 

 

 

 

 

 

 

 

20-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

1 

Αραβόσιτος 

[ZEAMX] 

Πυραλίδα  

Ostrinia nubilalis 

[PYRUNU], Σεζάμια  

Sesamia 

nonagrioides 

[SESANO], 

Διαβρώτικα 

Diabrotica virgifera 

[DIABVI] 

100 100-667 15-100 Ομοιόμορφος 

ψεκασμός 

πριν το τέλος της 

ανθοφορίας. 

1 

Καλλωπιστικά 

φυτά και λεύκα 

[POPSS] 

Αφίδες,  

Saperda carcharias 

[SAPECR], 

Cryptorhynchus 

lapathi [CRYPLA] 

100 100-200 50-100 

 

 

Ομοιόμορφος 

ψεκασμός με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

1 

Παρατηρήσεις: 

Ο μεγάλος όγκος ψεκαστικού υγρού συνδυάζεται με τη μικρή δόση ανά 100λιτρο (και ο μικρός όγκος 

ψεκαστικού υγρού με τη μεγάλη δόση ανά 100λιτρο), προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης 
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δοσολογίας ανά στρέμμα. 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του. 

 

     

 

 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
     

 

     

  
   
  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 

 
 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4290/89815/22.04.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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