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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                  10.02.2022  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1210/36961  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com  

Τηλέφωνο: 210 9287247   

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   

    

ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Decis Trap 
Δροσόφιλα Drosophila suzukii (δ.ο.: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα)» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με 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 τα άρθρα 33 & 37§4 

αυτού. 

2. Το ν. 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 Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 

κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών. 

4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1449 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων 

έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της, όπως του άλατος 

νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, 

cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, 

fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, 

παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, 

quizalofop-P-tefuryl, sulphur, tetraconazole, tri-allate, triflusulfuron και tritosulfuron. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης 

Ιουνίου 2011 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) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) με 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2018/832 της επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, 

difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, 

metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα 

προϊόντα. 
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9. Τον Κανονισμό με αριθ. 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 αριθ. 1907/2006. 

10. Την από τον Απρίλιο του 2021 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή 

Γαλλίας για το προϊόν DECIS TRAP DS ( με κωδικό 102000032964). 

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

12. Το 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. 

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

Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” 

(Β΄4612/19-10-20). 

14. Τη με αριθ. πρωτ. 13867/330680/18.12.2019 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 & 37§4  του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) Decis Trap Δροσόφιλα Drosophila suzukii της εταιρείας Bayer 
Ελλάς ΑΒΕΕ με τα ακόλουθα στοιχεία: 

  

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

14791 
10.02.2022 
31.10.2023 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: Decis Trap Δροσόφιλα Drosophila suzukii 

1.2.β Μορφή: Υγρο Γαλακτωματοποιίσιμο (EC) 

 

1.3 Δραστική ουσία 
Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας 

κατά ISO: 

deltamethrin 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: 

98,5 % (β/β) min  

 

  

Χημική ομάδα: Πυρεθρινοειδή 

 

Παρασκευαστής:  Bayer AG  
Alfred-Nobel-Strasse 50  

D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία 

 

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

Bayer Vapi Private Limited  
Plot No 306/3, 2nd Phase, GIDC, 

Vapi – 396195,Gujarat, Ινδία 
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Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές 

κατατέθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 13867/330680/18.12.2019 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο 

PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας 

Γαλλίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 

αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,  
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι 

Τηλ.: 210 6166000 

Fax:  210 6109100 

E-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com 

www.cropscience.bayer.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο κάτοχος της άδειας  

 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά: 

Ο κάτοχος της άδειας 
 

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως 

προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει 

και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που 

παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για 

τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα 

κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της 

απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος 

υπεύθυνος διάθεσης. 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: 1. Deltamethrin WG 25 (φ.π.): 
Bayer AG  

Alfred-Nobel-Strasse 50  

D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία 

 

2. Decis Trap (παγίδα): 
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.  

Avda. Diagonal, 352, entlo.  

08013 – Barcelona. Ισπανία  

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

1. Deltamethrin WG 25 (φ.π.): 
SBM Formulation  

Bézier Site  

C.S. 621 Avenue Jean Foucault Z.I  

F-34535 Béziers Cedex, Γαλλία  

 

2. Decis Trap (παγίδα): 
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. 

Camino del Aciprés s/n  

22400 Monzón_Huesca, Ισπανία  
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. 
Camino del Aciprés s/n  

22400 Monzón_Huesca , Ισπανία  

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα 

Βοηθητικές ουσίες: 16,515  γρ./παγίδα 

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως κατατέθηκε  

με την με αριθ. πρωτ. 13867/330680/18.12.2019 αίτηση της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της 

σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας, 

είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 

Ετοιμόχρηστη 

παγίδα 

 

Κυτίο 20 x 18 x 18 εκ. με περιεχόμενο 1 

δοχείο (παγίδα). 

Χαρτόνι (Κυτίο) 

PET-PP (Δοχείο) 

PP (Σακούλα) 

2 Κυτίο 30 x 20 x 30 εκ. με περιεχόμενο 2 

δοχεία (παγίδες). 

Χαρτόνι (Κυτίο) 

PET-PP (Δοχείο) 

PP (Σακούλα) 

3 Χαρτοκιβώτιο (48 x 28 x 14 εκ.) με 

περιεχόμενο πέντε (5) δοχεία (παγίδες).  

Χαρτόνι (Χαρτοκιβώτιο) 

PET-PP (Δοχείο) 

PP (Σακούλα) 

4 Χαρτοκιβώτιο (80 x 30 x 30 εκ.) με 

περιεχόμενο είκοσι (20) δοχεία (παγίδες). 

Χαρτόνι (Χαρτοκιβώτιο) 

PET-PP (Δοχείο) 

PP (Σακούλα) 

5 Χαρτοκιβώτιο (120 x 80 x 80 εκ.) με 

περιεχόμενο διακόσια σαράντα (240) δοχεία 

(παγίδες). 

Χαρτόνι (Χαρτοκιβώτιο) 

PET-PP (Δοχείο) 

PP (Σακούλα) 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Η παγίδα αναρτάται απευθείας στο δένδρο. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: 
Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 
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4  Κατηγορία και τρόπος 

δράσης: 

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την 

καταπολέμηση της Δροσόφιλας (Drosophila suzukii) σε μεγάλο εύρος 

καλλιεργειών: Πυρηνόκαρπα (Κερασιά, Βυσσινιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά 

Δαμασκηνιά), Αμπέλι, Ακτινιδιά, Φράουλα, Μούρα και μικροί καρποί (Βατόμουρα, 

Σμέουρα, Μύρτιλλα, κ.α), Συκιά, και Λωτό, με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. 

Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και στόχος 

είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η 

οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).  

 
 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Αριθμός 

παγίδων/στρέμμα 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

Καλλιεργητική 

περίοδο 

Κερασιά 

PRNAV 

Βυσσινιά 
PRNCE 

Ροδακινιά 
PRNPS, 

PRNPN, 

Βερικοκιά 
PRNAR 

Δαμασκηνιά 
PRNDO 

 

Δροσόφιλα 
(Drosophila suzukii) 

DROSSU 

5-10
1
 Ανάρτηση των παγίδων μετά το 

τέλος της άνθησης (από BBCH 69) 

με την έναρξη της 1
ης

 πτήσης και 

πριν την έναρξη της ωοθεσίας 

στο μέσο της κόμης του δένδρου. 

Διάρκεια προστασίας: 100 

ημέρες. 

1 

 

Αμπέλι 
VITVI 

Ανάρτηση των παγίδων μετά το 

τέλος της άνθησης (από BBCH 69) 

με την έναρξη της 1
ης

 πτήσης και 

πριν την έναρξη της ωοθεσίας 

στο μέσο του ύψους της 

καλλιέργειας (στο μεσαίο σύρμα 

στήριξης) και στο εσωτερικό 

(στην «καρδιά») της φυλλικής 

επιφάνειας.  

Διάρκεια προστασίας: 100 

ημέρες. 

 

Ακτινιδιά 
ATIDE 

Ανάρτηση των παγίδων μετά το 

τέλος της άνθησης (από BBCH 69) 

με την έναρξη της 1ης πτήσης και 

πριν την έναρξη της ωοθεσίας 

στο και στο εσωτερικό (στην 

«καρδιά») της φυλλικής 

επιφάνειας.  

Διάρκεια προστασίας: 100 

ημέρες. 
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Φράουλα 
(Υ&Θ) 
FRAAN 

Δροσόφιλα 
(Drosophila suzukii) 

DROSSU 

5-10
1
 Ανάρτηση των παγίδων μετά το 

τέλος της άνθησης (από BBCH 69) 

με την έναρξη της 1ης πτήσης και 

πριν την έναρξη της ωοθεσίας 

στο μέσο της φυλλικής 

επιφάνειας και σε ύψος περίπου 

20-30 εκ. από το έδαφος. 

Διάρκεια προστασίας: 100 

ημέρες. 

 

1 

 

Μούρα  και 
μικροί καρποί 
(Υ&Θ): 
Σμέουρα 
RUBID 

Moύρα 
MORNI 

Βατόμουρα 
RUBFR 

Φραγκοστά-
φυλα 
RIBNI 

RIBRU 

Μύρτιλλα 
VACMY 

VACAR 

Αζάρολος 
(μεσογειακά 
μούσμουλα) 
CSCAZ 

Καρποί 
αγριοτριαντα-
φυλλιάς 
ROSCN 

 

 

Συκιά 
FIUCA 

Ανάρτηση των παγίδων μετά το 

τέλος της άνθησης (από BBCH 69)  

με την έναρξη της 1ης πτήσης και 

πριν την έναρξη της ωοθεσίας 

στο μέσο της κόμης του δένδρου. 

Διάρκεια προστασίας: 100 

ημέρες. 

 

Λωτός 
DOSCA 

Παρατηρήσεις: 
1 Ανάλογα με την πίεση προσβολής να χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος αριθμός παγίδων. 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό 

τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

Το σκεύασμα περιέχει deltamethrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει 

στην ομάδα 3 κατά IRAC.  

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης καλλιέργειας 

 

 -- 

 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν 

 

 -- 

 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή 

των ζώων στην καλλιέργεια στην 

οποία έχει εφαρμοστεί το 

σκεύασμα 

-- 

 

 

  

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες χρήσεις 

εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην 

ετικέτα 

 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

Εικονογράμματα  
κινδύνου: 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS09 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Μην 

καπνίζετε. 
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ 

ατμούς/ εκνεφώματα. 
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

«Φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό των παγίδων». 

«Απομακρύνεται τις παγίδες το αργότερο κατά τη συγκομιδή για την αποφυγή 

έκθεσης των επικονιαστών» 

 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

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

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση 

μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 

δρόμους. 
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12  Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 
Ρ303+Ρ361+Ρ353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο 

ντους. 

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 

τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο 

οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε άμμο και/ή νερό για την 

κατάσβεση. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα 

επιμένουν και σε περίπτωση αμφιβολίας αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. 

Διατηρείστε σε ηρεμία τον παθόντα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 

 

 

Πληροφορίες για το γιατρό:  
Κίνδυνοι  

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές. Η δηλητηρίαση από πυρεθρινοειδή 

δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμιδικά ή οργανοφωσφορικά.  

Θεραπεία:  
Τοπική θεραπεία: Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική 

θεραπεία ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή.  

Συστημική θεραπεία: Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να 

ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική 

ποσότητα. Παρόλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου 

συνιστάται πάντα.  

Παρακολούθηση: αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία. Παρακολούθηση ECG 

(Ηλεκτροκαρδιογράφημα). Παρακολούθηση για πνευμονικό οίδημα, το οποίο 

μπορεί να αναπτυχθεί σε περιπτώσεις σοβαρής δηλητηρίασης ακόμα και μετά από 

24-48 ώρες. Στις πρώτες ενδείξεις πνευμονικού οιδήματος, ο ασθενής πρέπει να 

τοποθετηθεί σε τέντα οξυγόνου και να υποβληθεί σε συμπτωματική θεραπεία. 

Διατηρείστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. Οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εφόσον 

χρειαστεί. Σε περίπτωση σπασμών, πρέπει να χορηγηθεί βενζοδιαζεπίνη (π.χ. 

diazepam). Εάν δεν είναι αποτελεσματική, μπορεί να χορηγηθεί φαινοβαρβιτάλη.  

Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης.  

Αντένδειξη: ατροπίνη.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.  

Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα 

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 

 

  

ΑΔΑ: Ψ7064653ΠΓ-ΧΦ7



10 / 11 

  

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Για όλες τις καλλιέργειες Μη εφαρμόσιμο 

 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε 

χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο 

φως. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία πάνω από 40
ο
C και να 

προστατεύεται από συνθήκες παγετού .  

Ημερομηνία λήξης: 6 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του. 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 
 Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 

απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία 

βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η 

περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 

στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 

 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

-- 
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Β Γενικές υποχρεώσεις:  
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για 

οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους 

από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και 

διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 

σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 

μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα 

απόφαση 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης 

του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την 

συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 

εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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