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Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: 1.LG Life Science Ltd UK 

2. SHARDA EUROPE B.V.B.A 
 
δια της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. 
Τσιτούρη 22,  

Τ.Κ. 152 31- Χαλάνδρι  

Ταχ. Κώδικας: 176 71 Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλίας Κιούλος  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
   
   
 

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 14406 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) LAMBDASTAR 2,5 WG (Lamda-cyhalothrin ), ως προς τον 
κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική 
διάθεση του προϊόντος στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα 
εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος, τα υλικά και μεγέθη συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και 
σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»   

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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) 
αριθ. 1907/2006. 

4. Το από 21/02/2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
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Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού». 

6. Την από 05.02.2014 αίτηση της εταιρείας AGRI BIZ Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
1. Τροποποιούμε την με αριθ. 14406οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος LAMBDASTAR 2,5 WG (Lamda-cyhalothrin ), η οποία χορηγήθηκε με τη με 
αριθ. 9318/93839/15.10.2012 Απόφασή μας, ως προς ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, 
τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση του προϊόντος στην 
αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τα υλικά και μεγέθη 
συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.   
 
Η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 14406 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 15.10.2012 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 31.12.2015 

   
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα LAMBDASTAR 2,5 WG 

1.2.β Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι WG 

 
1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
Δραστική ουσία 1 
Κοινή ονομασία της δραστικής 
ουσίας κατά ISO 

Lamda-cyhalothrin 

(ομάδα δρώντος πυρεθρινοειδή) 
  

Περιεκτικότητα της τεχνικά 
καθαρής δραστικής ουσίας σε 
καθαρή δραστική ουσία 

97,6 % β/β min 

  

Παρασκευαστής LG Life Science Ltd UK 
  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
LG Life Sciences, Ltd 
Onsan Plant / LGLS 
580 Hwasan-ri, Onsan-Myeon, Ulju-kum, 
Ulsan City, Republic of Korea 

  

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Lamda-
cyhalothrin όπως προσδιορίζονται στο Doc JII της 
αίτησης με ημερομηνία 18.11.2009 (Αρ. Πρωτ. ΥΑΑκΤ 
134196) όπως έχουν κατατεθεί από την εταιρία LG Life 
Sciences UK Ltd και παραμένουν στα αρχεία της 
Αρμόδιας Αρχής. 
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1.4 Πληροφορίες για το 
σκεύασμα 

 

α) Κάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.B.A 
Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο 
Mrs Golda Fernandez 
Τηλ.: +32 473 349 885 
Fax: +32 24633658 
E-mail: golda.fernandez@gmail.com regn@shardaintl.com 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6725174 
E-mail: aconsult@otenet.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά (εφόσον 
δεν έχει έδρα στη χώρα) 

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης 
Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι 

  

γ) Παρασκευαστής 
σκευάσματος: 

SHARDA CROPCHEM LIMITED  
Domnic Holm Road 29th 
Bandra (West), MUMBAI 400 050, Ινδία 
Τηλ.: +91 22 6678 2800 
Fax:  +91 22 6678 2828/2808 
E-mai: regn@shardaintl.com 

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. INDALVA, S.L. Ctra. De la Matanza, km 0.5 – 03300 

Orihuela (Alicante), Spain 
  

2. S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, Via Torricelli 2, I-48010 
Cotignola (RA), Italy 

  
3. Organika Sarzyna, S.A. 

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία  

  

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας 
του σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:   
1. INDALVA, S.L. Ctra. De la Matanza, km 0.5 – 03300 

Orihuela (Alicante), Spain  
 

2. S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, Via Torricelli 2, I-48010 
Cotignola (RA), Italy  

 
3. Organika Sarzyna, S.A.,  

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία  
 

4. AGROTECHNICA OBEE 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)ΑΜE: 102 / Υπ. 
Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 
570 22 
Τηλ.: 2310 797386, 796086 
Fax: 2310 797263 
E-mail: dkekridou@agrotechnica.gr   
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία Lambda-cyhalothrin: 2,5 % (β/β)  
Βοηθητικές ουσίες: 97,4 % (β/β)  
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
προσδιορίζεται στο Τμήμα J-III των αιτήσεων με 
ημερομηνία 13/1/2010 (Αρ. Πρ. ΥAAκT 108096)και 
5/3/2012(Αρ. Πρ. ΥAAκT 2235/26168) παραμένουν στα 
αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο part C της έκθεσης 
αξιολόγησης (registration report) της Αρμόδιας Ιταλικής 
Αρχής. 

 

2 Συσκευασία(ες)   

2.2 Συσκευασία(ες): 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 
Κουτί με 
εσωτερική 
σακούλα 

40, 100, 200, 250, 400, 500 γρ., 1, 
2, 3, 4 και 5 κιλά 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE), Κουτί χάρτινο 

2 Φακελάκια  
40, 100, 200, 250, 400, 500 γρ., 1, 
2, 3, 4 και 5 κιλά 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, 
(HDPE) 

3 
Σακούλα 
μέσα σε 
κουτί 

40, 100, 200, 250, 400, 500, 800 
γρ. , 1, 2, (2,5), 3, 4 & 5 κιλά 

Σύνθετη σακούλα (ΡΕΤ εξωτ./LDPE 
εσωτ.)  

ή 
Σακούλα πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), Κουτί χάρτινο 

4 Σακκίδιο 
40, 100, 200, 250, 400, 500 γρ., 1, 
2, (2,5), 3, 4 και 5 κιλά 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) 
Ή 
Σακούλα πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), Κουτί χάρτινο 

5 
Σακούλα σε 
χαρτόσακκο 

1, 2, (2,5), 3, 4 και 5 κιλά 

Σακούλα πολυαιθυλενίου (LDPE) ή 
σύνθετη (ΡΕΤ εξωτ./LDPE εσωτ.) 
μέσα σε χάρτινες σακούλες, 5φυλλες, 
εσωτερικά πλαστικοποιημένες  

 

3 Οδηγίες 
χρήσης: 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το 
διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή 
με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
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4 Κατηγορία και 
τρόπος 
δράσης: 

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι’ επαφής και διά 
στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο 
μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.  
 
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο 
των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα 
που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.  

 

 

5 5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητικ
ή περίοδο 

Γραμ./ 
στρέμμ
α 

Γραμ./ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ.  
υγρού 
λιτρα / 
στρέμμα 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 

 

Πράσινη αφίδα 
(Myzus persicae) 
Μύγα μεσογείου 
(Ceratitis 
capitata) 

40 - 60 40 100 - 150 

Ψεκασμοί 
φυλλώματος με 
την εμφάνιση της 
προσβολής 

2 / 15 ημ. 

ΠΑΤΑΤΕΣ 

Πράσινη αφίδα 
(Myzus persicae 
Aphis spp) 

60 

-- 50 – 80 

Ψεκασμοί 
φυλλώματος με 
την εμφάνιση της 
προσβολής 

2 / 15 ημ. 
Δορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 

40 

Φοινικοειδή Κόκκινο 
σκαθάρι των 
φοινικοειδών 
(Rhynchophorus 
ferrugineus) 
Olivier 

--- 32-60 --- -Ψεκασμός 
κάλυψης από τη 
στεφάνη για την 
προστασία των 
φοινικοειδών από 
τις προσβολές του 
εντόμου. 
 
-Ψεκασμός 
κάλυψης για 
περιορισμό της 
εξάπλωσης της 
προσβολής στο 
κομμένο φυτό, 
στα κομμένα 
τεμάχια και στο 
χώρο γύρω από 
τη θέση κοπής, 
κατά τη 
διαδικασία της 
κοπής.  
 
-Στο χώρο 
διατήρησης των 
ευπαθών φυτών 
(φυτώρια): σε 
περίπτωση που 
υπάρχουν ύποπτα 
σημεία 
προσβολής στο 
χώρο ή στη γύρω 

2 (ανά έτος) 
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περιοχή, 
προληπτική 
εφαρμογή με 
ψεκασμό 
κάλυψης των 
φυτών (στα 
φυτώρια τα 
φοινικοειδή έχουν 
μικρό ύψος και 
μπορεί να γίνει 
ψεκασμός 
κάλυψης). 

Γενικές Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.  

Παρατηρήσεις για την αντιμετώπιση του Rhynchophorus ferrugineus: 

1. Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της 
Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της 
εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των 
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.  

2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική 
περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή. 

3. Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην 
περιοχή εφαρμογής. 

4. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά 
το απόγευμα).  

5. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα 
εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. 

6. Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα 
θερμοκήπια.   

7. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, 
υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να 
διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο.  

8. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην 
εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. 

9. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το 
συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών. 

10. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα του προϊόντος είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν. 

 

6 Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικέ
ς υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να 
χρησιμοποιηθεί ή 
να αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας  

 Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων 
ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο 
αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για 
αποτελεσματικό έλεγχο.  

 Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα 
όρια οικονομικής ζημιάς.  

 Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της 
φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.  

 Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το LAMBDASTAR 2,5 WG Το 
σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα 
με διαφορετικό τρόπο δράσης.  

 Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των 
εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη 
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ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης 
αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να 
γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. 

 

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. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες 
καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 

9 Σήμανση 
σκευάσματος: 

   

ΠΡΟΣΟΧΗ 

GHS07 GHS09 

 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
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. 

 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P102: Μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (μην 
καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα / αποφύγετε 
ρύπανση μέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόμους).  
 
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες 
για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να 
απομακρυνθούν οι κυψέλες.  
 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, 20 μέτρων για τις πατάτες.  
SPe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη 
γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, και 5 μέτρων για τις 
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λοιπές καλλιέργειες.  
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες 
και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας 
ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την 
ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο 
που οι μέλισσες συλλέγουν.  

 

12 Πρώτες 
βοήθειες – 
Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα.  
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο 
νερό.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα 
οποία έπεσε σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
κρατείστε τον σε ανάπαυση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.   

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

13.1 Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLs) Φυτικά προϊόντα 

 Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs 

   

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Ροδάκινα, Νεκταρίνια 7 

Πατάτες 15 

 

14 Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος. 

Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές 
συνθήκες θερμοκρασίας. Στις συνθήκες αυτές παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια.   

 

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.  
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B 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 
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.  

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 
 
 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


