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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθ. πρωτ.: 1113/28706   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:      Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ 
TELEFAX:          210 92 12 090 
Τηλέφωνο:      2109287241-7166 
email:               biocides@minagric.gr   
           

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης στην 
αγορά του βιοκτόνου του βιοκτόνου 
(εντομοκτόνο) σκευάσματος KILLMETHRIN 
2.5 WP ως προς τη σύνθεση, τις δηλώσεις 
επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις 
οδηγίες α’ βοηθειών». 

 

ΠΡΟΣ: Sharda Europe B.V.B.A 
            Heedstraat 158, 1730 Asse  
             Βέλγιο  

 
 (Δια της ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
                       & ΣΙΑ Ε.Ε. AGRIBIZ 
                        Ξενίας 1 
                        11527, Αθήνα) 

 
           

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 
συγκεκριμένα το άρθρο 33(2) και (3). 

2. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β’ 1367/16-05-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση βιοκτόνων».  

3. Τη με αριθ. πρωτ. 10115/133176/08-10-2018 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε 
έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) KILLMETHRIN 2.5 WP.  

4. Τη με αριθ. 619/46787 (Β΄ 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ 
«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 με την 
αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και 
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β’ 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..  

5. Τα σχόλια του ενδιαφερόμενου ΚΜ (Ισπανία) (R4BP3 communication number: NMS-C-
1422501-20-00/F) (αρ. πρωτ 12849/308130/28-11-2019) και το αποτέλεσμα των διμερών 
συζητήσεων ως προς την συμφωνία επί της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντων και της 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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έκθεσης αξιολόγησης (R4BP3 communication number: NMS-C-1436558-94-00/F) με το 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 

6. Το από 27/1/2020 σημείωμα  του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με αρ. πρωτ. 
1113/28706/27-1-2020. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0323 (R4BP3 Asset No: GR-0002047-0000) 
που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10115/133176/08-10-2018 απόφασή μας, για το βιοκτόνο 
(εντομοκτόνο) KILLMETHRIN 2.5 WP, ως προς τη σύνθεση, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και 
προφύλαξης και τις οδηγίες α’ βοηθειών και ειδικότερα τα σημεία 2.1, 3 και 5.3 της Περίληψης 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος αντίστοιχα, ως παρακάτω: 

 
 

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται: 
 
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 

 
Κοινό 
όνομα 

Ονομασία κατά 
IUPAC 

Δράση  CAS 
number 

EC number Περιεκτικότητα 
(%) 

Deltamethr
in 
(δελταμεθ
ρίνη) 

(S)-a-cyano-3-
phenoxybenzyl 
(1R,3R)-3-(2,2-
dibromovinyl)-2,2- 
dimethylcyclopropa
ne carboxylate 

Δραστική 
Ουσία 

52918-
63-5 

258-256-6 2.538 

Sodium 
dodecylbe
nzenesulfo
nate 

Sodium, 2-
dodecylbenzenesulf
onate 

Επιφανειοδρ
αστική ουσία 

25155-
30-0 

246-680-4 3 

Sodium 
Lauryl 
sulfate 

Sodium dodecyl 
sulfate 

Επιφανειοδρ
αστική ουσία 

151-21-3 205-788-1 2 

 
 
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 

Ταξινόμηση 

Επισήμανση 

 
Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
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μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P102 Μακριά από παιδιά. 
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
P305 + P351 + P338 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. 
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. 
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501 Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

Παρατήρηση Η φράση P280 αφορά μόνο τους επαγγελματίες χρήστες 

 
5.3 Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α’ βοηθειών 
 

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του 
δέρματος, ματιών και των βλεννογόνων. 
Η  δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει παραισθησία, που μπορεί να είναι έντονη στο δέρμα 
και στα μάτια. Επίσης μπορεί να προκαλέσει  ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και τους 
βλεννογόνους. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και βήχα. Κίνδυνος πνευμονικού 
οιδήματος. Επίσης είναι πιθανόν να παρατηρηθούν, διέγερση, γαστροεντερικές διαταραχές, 
τρέμουλο, ζάλη, πονοκέφαλος, λήθαργος, εμετός, κοιλιακός πόνος, μυική σύσπαση, ναυτία, 
και απώλεια αισθήσεων. 
 
Οδηγίες πρώτων βοηθειών:  
Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων. 
Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. 
Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης.  
Δατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε 
το με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την 
αναπνοή  και εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, 
σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν είναι δυνατόν, δείξτε τον 
περιέκτη ή την ετικέτα. 
Κατάποση:  Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό  
και δείξτε του την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
Εισπνοή:  Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο).  
Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, 
χωρίς τρίψιμο. 
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Επαφή  με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας 
τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε 
δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Έκτακτα μέτρα προστασία του περιβάλλοντος:  Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο 
περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την 
κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση. 
Ενημερώστε τις αρμόδια αρχές για διαρροές σε υδάτινους όγκους υπονόμους, αποχετεύσεις. 
 
Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό:  
Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη...), συλλέξτε το και τοποθετήστε 
το σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 
 
 

ΙΙ. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
και με την παρούσα απόφαση. 

 
ΙΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 10115/133176/08-10-2018 απόφασή μας 

 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
                  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                   
 
 
 

                        Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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