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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14601 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού   

προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (δ.ο. spinetoram) ως προς το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), την προστασία του καταναλωτή καθώς επίσης και 
την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
      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 τα άρθρα 45 
και 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 (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχoυν συμπεριληφθεί η δραστική 
ουσία spinetoram. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 140/2014, της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2014 για την έγκριση της 
δραστικής ουσίας spinetoram, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, 
και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της 
Επιτροπής. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/552, της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, bicyclopyrone, 
chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, 
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isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin και triflumezopyrim 
μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (EΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006. 

8. 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. 

9. Τη με αριθμό πρωτ. 6972/165800/05.07.2019 εισήγηση (national addendum - ΕΜΠ 780) της αρμόδιας 
αρχής αξιολόγησης (ΜΦΙ). 

10. Τις με αριθμό πρωτ. 7316/97623/10.07.2018 και 10945/145023/24.10.2018 αιτήσεις καθώς επίσης και τα 
με αριθμό πρωτ. 6898/161617/02.07.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας DOW AGROSCIENCES 
EXPORT S.A.S, Γαλλίας, διά της αντιπροσώπου εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Ι. Τροποποιούμε την με αριθμό 14601 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (δ.ο. spinetoram), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 
13348/144359/20.02.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), την 
προστασία του καταναλωτή καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών. 

 Τα σημεία 5,13 και 17 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

5 Φάσμα δράσης  
Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος Δόσεις 

σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο γρ/ 
στρέμμα 

(max) 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 
Μηλοειδή 

Μηλιά 
MABSD 

αχλαδιά, 
PYUCO 

κυδωνιά 
CYDOB 

Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella - 

CARPPO), 
(Cydia molesta - LASPMO) 

 
Φυλλοδέτες 

(Pandemis heparana - 
PANDHE), 

(Lithocolletis sp.- LITHSP) 
 

Φυλλορύκτης 
(Leucoptera malifoliella - 

LEUCSC) 

35 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 70-87 

1 
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Μηλοειδή 
Αχλαδιά 
PYUCO 

 

Ψύλλα 
(Cacopsylla sp. – CCPSSP), 

(Psylla sp. – PSYLSP) 

40 
 

100-120 Εφαρμογή στις 
νέες 

εκκολαπτόμενες 
νύμφες της 2ης 

και 3ης γενεάς και 
σύμφωνα με τις 

γεωργικές 
προειδοποιήσεις. 

 
BBCH 70-87 

1 
 

Πυρηνόκαρπα 
Ροδακινιά 

PRNPS 
Νεκταρινιά 

PRNPN 
Βερυκοκιά 

PRNAR 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes orana - 

CAPURE) 
 

Βλαστορύκτης 
(Anarsia lineatella - 

ANARLI) 
 

Καρπόκαψα 
(Cydia molesta - LASPMO) 

35 
 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 70-89 

1 

Πυρηνόκαρπα 
Ροδακινιά 

PRNPS 
Βερικοκιά 

PRNAR 

Θρίπας 
(Frankliniella occidentalis - 

FRANOC) 

35 
 
 

100-120 Η εφαρμογή 
γίνεται  με την 
εμφάνιση του 

εντόμου 
σύμφωνα με τις 

γεωργικές 
προειδοποιήσεις. 

 
BBCH 70-89 

1 
 

Πυρηνόκαρπα 
Δαμασκηνιά 

PRNDO 
 
 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes orana - 

CAPURE) 
 

Ανάρσια 
(Anarsia lineatella - 

ANARLI) 
 

Kαρπόκαψα 
(Cydia funebrana - LASPFU) 

35 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 70-89 

1 
 

Ελιά 
OLVEU 

 

Πυρηνοτρήτης 
(Prays oleae - PRAYOL) 

10 
 

100-150 Εφαρμογή στο 
πρώτο στάδιο 

εκκόλαψης 
αυγών της 

καρποφάγου 
γενεάς και  

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 69-73 

2/ 28 
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Φιστικιά 
PIAVE 

 
(Χρήση 

ήσσονος 
σημασίας)* 

Ψύλλα Φιστικιάς 
(Agonoscena sp. - AGONSP) 

 
 

40 
 

100-120 Εφαρμογή στις 
νέες 

εκκολαπτόμενες 
νύμφες της 2ης 

και 3ης γενεάς και 
σύμφωνα με τις 

γεωργικές 
προειδοποιήσεις. 

 
BBCH 75-79 

1 
 

Σκώρος  Φιστικιάς 
(Palumbina guerinii - 

STATGU) 

40 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 75-79 

1 
 

Κερασιά 
PRNAV 

 
(Χρήση 

ήσσονος 
σημασίας)* 

Μύγα των φρούτων 
(Drosophila suzukii – 

DROSSU) 

30 
 
 

80-150 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
εντόμων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 75-87 

2/ 28 

Βυσσινιά 
 

(Χρήση 
ήσσονος 

σημασίας)* 

Μύγα των φρούτων 

(Drosophila suzukii – 
DROSSU) 

30 
 
 

80-150 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
εντόμων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 75-87 

 
2/ 28 

Αμυγδαλιά 
PRNDU 

 
(Χρήση 

ήσσονος 
σημασίας)* 

Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella – 

CARPPO), 

 

Ανάρσια 
(Anarsia lineatella - 

ANARLI) 

 

35 100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 

 
BBCH 75-79 

1 

Καρυδιά 
IUGRE 

 
(Χρήση 

ήσσονος 
σημασίας)* 

Ανάρσια 
(Anarsia lineatella - 

ANARLI) 
 

Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella – 

35 100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

1 
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CARPPO) προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 75-79 
Φουντουκιά 

CYLAV 
 

(Χρήση 
ήσσονος 

σημασίας)* 

Καρπόκαψα 

(Cydia pomonella – 
CARPPO), 

 
Φυλλοδέτες 

(Archips rosanus – 
CACORO) 

(Archips podanus - 
CACOPO) 

35 100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 

BBCH 75-79 

1 

Καστανιά 
CSNSA 

 
(Χρήση 

ήσσονος 
σημασίας)* 

Φυλλοδέτης 

(Archips rosanus – 
CACORO) 

(Archips podanus - 
CACOPO) 

 

Καρπόκαψα 

(Cydia (Lapeyresia) 
splendana – LASPSL) 

(Cydia (Laspeyresia) 
fagiglandana – LASPGR) 

35 100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 75-79 

1 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κερασιάς, Βυσσινιάς, Φιστικιάς, Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς, Φουντουκιάς, 

Καστανιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο 

κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.  
 
 
 13 Προστασία των καταναλωτών  
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

Κερασιά, Βυσσινιά 3 
Μηλοειδή 

 (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) 
Πυρηνόκαρπα 

 (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά) 

7 

Ακρόδρυα 
(Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, 

Φουντουκιά, Καστανιά) 

14 

Ελιά 21 
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17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας  απόφασης να 
προσκομίσει στην ΣΕΑ: 
 
-  At least 4 additional trials are required for the whole tree nuts group as to be in line with EU 

requirements (SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3) and Regulation (EC) 283/2013 to confirm the compliance 
with the MRL of 0,05 mg/kg. 

 
 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

                  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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