
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα,            29-08-2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ               Αριθ. πρωτ: 7280/174997 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς:  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

TELEFAX: 210 92 12 090   1ο χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   19002-Παιανία 

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     

     
 

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BACTECIN DP 

(δραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351), απαλοιφή του 

σημείου 17 και τροποποίηση ως προς τη διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης, του υπεύθυνου 

διάθεσης και του παρασκευαστή » 
 

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 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και ειδικότερα τo άρθρο 33 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η 

δραστική ουσία Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351. 

4. Τον Κανονισμό (EK) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 για την 

ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την 

αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

6. 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.  

7. 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, όπως ισχύει.       

8. Την αριθ. πρωτ. 4472/61414/27.4.18 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, καθώς και τα 

συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίστηκαν με τις αριθ. 8388/111495/10.8.18 και 7280/174997/12.7.19 

αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

9. Το αριθ. ΕΜΠ 1247/7.9.18 έγγραφο της ΑΑΑ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας ο 

απαντητικός πίνακας στα σχόλια των ΚΜ της ΕΕ και το τελικό αναθεωρημένο τμήμα Β του σκευάσματος 

BACTECIN DP στα πλαίσια της αξιολόγησης της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης. 

10. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) ΚΥΑ με θέμα >>Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε. 

mailto:inasiopoulos@minagric.gr
ΑΔΑ: 646Β4653ΠΓ-ΕΕΝ



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

Α. Χορηγούμε διεύρυνση στην αριθ. 14.515 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) BACTECIN DP (δραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351) 

και την τροποποιούμε ως προς τη διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης, του υπεύθυνου διάθεσης και του 

παρασκευαστή και ως προς το σημείο 17. Οι παράγραφοι 1.4α, 1.4β, 1.4γ, 5.1, 5.2, 13.2 και 17 της αριθ. 

5191/61364/3.6.15 (ΑΔΑ: 6ΟΗ2465ΦΘΗ-ΔΚ0) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

1.4α) Κάτοχος της άδειας: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ  

1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 - Παιανία  

Τηλ.: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: info@hellafarm.gr 

  

1.4β) Υπεύθυνος για την τελική  

          διάθεση στην αγορά:  

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 - Παιανία  

Τηλ.: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: info@hellafarm.gr 

  

1.4γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 - Παιανία  

Τηλ.: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: info@hellafarm.gr 

 

5. Φάσμα δράσης: 
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις 

σκευάσμα-

τος 

(κιλά/στρ. 

ή /τόνο) 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Αμπέλι  (επιτραπέζιο 

και οινοποιήσιμο) 

VITVI 

Ευδεμίδα (Lobesia botrana)-  

POLYBO 

3 κιλά/ 

στρέμμα 

Εφαρμογή με την εμφάνιση 

των πρώτων προνυμφικών 

σταδίων (L1). 1-2 εφαρμογές 

ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 

ημερών. 

5 

Πατάτα 

(μετασυλλεκτικά) 

SOLTU 

Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)- 

PHTOOP 

3 κιλά/ 

τόνο 

πατάτας 

Εφαρμογή στους κονδύλους 

μετά τη συγκομιδή, κατά την 

αποθήκευση. Καλό σκόνισμα 

των κονδύλων κατά στρώσεις. 

Επανάληψη αν χρειαστεί, μετά 

από 15 ημέρες. 

2 

Λαχανικά Σολανώδη 

(Υ+Θ) 

Τομάτα- LYPES 

Πιπεριά- CPSAN 

Μελιτζάνα- SOLME 

 

Προνύμφες λεπιδοπτέρων:  

Spodoptera (1SPODG),  

Noctuidae (1NOCTF),  

Mamestra (1MAMEG),  

Acrolepia (Acrolepiopsis) assectella 

(ACROAS),  

Agrotis (Scotia) segetum (AGROSE),  

Mamestra brassicae (BARABR),  

Depressaria erinaceella (DEPRER),  

Evergestis forficalis (EVERFO),  

Tuta absoluta (GNORAB),  

Helicoverpa (Heliothis) armigera 

(HELIAR),  

Helicoverpa (Heliothis) spp. (HELISP), 

Spodoptera exigua (LAPHEG),  

Pieris brassicae (PIERBR),  

Pieris rapae (PIERRA),  

Plusia spp (PLUSSP),  

Plutella xylostella (PLUTMA),  

Plutella spp. (PLUTSP),  

Mamestra oleracea (POLIOL),  

Phytometra (Autographa) gamma 

(PYTOGA),  

3 κιλά/ 

στρέμμα 

Εφαρμογή με την εμφάνιση 

των πρώτων προνυμφικών 

σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές 

ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 

ημερών. 

5 
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Spodoptera littoralis (SPODLI),  

Spodoptera spp. (SPODSP),  

Trichoplusia ni (TRIPNI),  

Vanessa cardui) (VANSCA) 

Κράμβες (Υ) 

Λάχανο- BRSOL 

Μπρόκολο- BRSOK 

Κουνουπίδι- BRSOB 

Λαχανάκια 

Βρυξελλών- BRSOF 

Κινέζικο λάχανο- 

BRSPK 

Μη κεφαλωτή 

κράμβη- BRSOC, 

BRSOA 

Γογγυλοκράμβη- 

BRSOG 

>> >> >> >> 

Μαρούλια και 

σαλατικά (Υ) 

Μαρούλι- LACSA 

Λυκοτρίβολο- 

VLLLO  

Σκαρόλες 

(πικρίδα)/πλατύφυλλα 

αντίδια- CICEL 

Κάρδαμο και άλλα 

βλαστάρια και 

φύτρες- BARVE 

Γαιοκάρδαμο- 

BARVE 

Ρόκα- ERUVE 

Κόκκινο σινάπι- 

BRSJU 

>> >> >> >> 

Σπανάκι και 

παρεμφερή (φύλλα) 

(Υ) 

Σπανάκι- SPQOL,  

Ανδράκλα- POROL 

Σέσκουλα / φύλλα 

τεύτλων- BEAVF 

ραδίκια witloof/ 

αντίβ- CICIF 

>> >> >> >> 

Φρέσκο κρεμμύδι-

ALLCE 

Πράσο-ALLPO 

Αγκινάρα-CYUSC 

Καπνός-NIOTA 

(χρήσεις ήσσονος 

σημασίας) 

>> >> >> >> 

 

Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: φρέσκο κρεμμύδι, πράσο, σπανάκι, αγκινάρα και καπνός από 

τη χρήση του σκευάσματος. Για αυτές τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 

ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη 

χρήση του σκευάσματος. 
 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 

        ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 

        πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Όλες οι καλλιέργειες του 

φάσματος δράσης 

0 

 

17. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: --- 

ΑΔΑ: 646Β4653ΠΓ-ΕΕΝ



 

 

 

 Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 5191/61364/3.6.15 (ΑΔΑ: 6ΟΗ2465ΦΘΗ-ΔΚ0) 

Απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 11540/132378 π.ε./24.2.16 (ΑΔΑ: 

Ω7ΚΞ4653ΠΓ-ΕΦΜ) Απόφασή μας.  
 

 

 

 

   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

 Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
 

ΑΔΑ: 646Β4653ΠΓ-ΕΕΝ
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