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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  18.12.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13880/354424 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 

TELEFAX: 210 9212090  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  Λεωφόρος Μεσογείων 335 

Τηλέφωνο: 210 9287128  Χαλάνδρι 15231) 

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr 

 

e-mail: kdimizas@elanco.gr 

 

ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 14357 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) ONORE 240 SC (methoxyfenozide 24% β/ο) σε εφαρμογή του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/158 της Επιτροπής»  

 

Α ΠΟ ΦΑ ΣΗ  

O  ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑ ΜΕΝΟ Σ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚ ΗΣ Δ ΙΕΥΘ ΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙ Α Σ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 τo άρθρο 44 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/158 της Επιτροπής της 31
ης 

Ιανουαρίου 2019 για την 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας methoxyfenozide, ως υποψήφιας για 

υποκατάσταση ουσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. 

4. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.  

6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας 

υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων 

που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020). 

7. Τη με αριθμό πρωτ. 93759/01.03.2011 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

14357 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

ONORE 240 SC (methoxyfenozide 24% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14357 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) ONORE 240 SC (methoxyfenozide 24% β/ο) που χορηγήθηκε με τη 

με αριθ. 93759/01.03.2011 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε εφαρμογή 

του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/158 της Επιτροπής. 

 
Συγκεκριμένα, τα σημεία 4, 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Το σκεύσμα είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των 

διακυλυδραζινών. Καταπολεμά τις προνύμφες των λεπιδόπτερων σε 

τομάτες και πιπεριές θερμοκηπίου.  

Το methoxyfenozide είναι ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και 

δρά ως μιμιτικό της ορμόνης έκδυσης της εκδυσόνης, στις προνύμφες 

των λεπιδοπτέρων. Λόγω της δέσμευσης του methoxyfenozide στη 

θέση-δέκτη της εκδυσόνης, προκαλείται πρώιμη και ατελής έκδυση, 

με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου. 

 
 

5  Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

(σε ημέρες) 

Tομάτα (Θ) 

(LYPES) 

 

Πιπεριά (Θ) 

(CPSSS) 

Σποντόπτερα 

Spodoptera 

sp. 

(SPODSP) 

 

60 40 100-150 
Εφαρμογή με 

την 

εμφάνιση τη 

προσβολής 

3/ 14-21 
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102+405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

 

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

SPa1: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην 

χρησιμοποιείται αυτό ή οποιαδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει 

διακυλυδραζίνες περισσότερες από 2 με 3 φορές ανά καλλιεργητική 

περίοδο.  

 

 

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 

 

 Tομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ) 1  

 

Β. 1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να 

χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την 

παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα 

εν λόγω σκευάσματα. 

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα 

τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του 

εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. 

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 

οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

 

III Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1881/286212/13.10.2020 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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