
 

 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 21.08.2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Αριθ. πρωτ: 6933/93336 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Sharda Cropchem España S.L. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Ισπανία 
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου 

Ηλ. Νασιόπουλος 
  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ 
Τηλέφωνο: 210 92 87 165 

210 928 72 11 
  Ε.Ε., “AGRIBIZ” 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα, 
Χαλάνδρι) 

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr 
inasiopoulos@minagric.gr  

e-mail:  a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14312 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) SHARIMIDA 20 SL (imidacloprid 20% β/ο), σε εφαρμογή του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 783/2018 και ως προς τον κάτοχο, τη συσκευασία και την επικαιροποίηση των 
στοιχείων του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, του σκευάσματος, του υπεύθυνου επικοινωνίας 
και υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά» 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ειδικότερα το 
άρθρο 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/11-6-2011) “σχετικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 
κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών”, όπως ισχύει.  

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 783/2018 (L 132/30.05.2018) με θέμα την “τροποποίηση του 
Eκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας 
imidacloprid” και αφορά περιορισμούς στη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία. 

5. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

6. Τις με αριθ. πρωτ. 6933/93336/02.07.2108 και 8453/112081/13.08.2018 αιτήσεις της εταιρείας 
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας Sharda Cropchem 
España S.L., Ισπανίας. 

mailto:kmitsopoulou@minagric.gr
mailto:inasiopo
mailto:kmitsopoulou@minagric.gr
mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr
ΑΔΑ: 6ΡΨΞ4653ΠΓ-Υ74



 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 783/2018, τροποποιούμε την με αριθ. 14312 άδεια 

διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SHARIMIDA 20 SL 
(imidacloprid 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 124329/4-11-2008 Απόφασή μας, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις 
επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και ως προς 
τον κάτοχο, τη συσκευασία και την επικαιροποίηση των στοιχείων του παρασκευαστή της δραστικής 
ουσίας, του σκευάσματος, του υπεύθυνου επικοινωνίας και υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.  

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3 (παρασκευαστής), 1.4.α, 1.4.β, 1.4.γ, 2, 3, 5, 10, 11 και 13.2 της αριθ. 
124329/4-11-2008 Απόφασή μας, διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.3 Δραστική ουσία  
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO IMIDACLOPRID 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98% β/β min  

Χημική ομάδα Νεονικοτινοειδών  
Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED  

2nd floor, Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Ινδία  
Mr. Ashish Bubna 
Tel.: +91 22 5678 2800 
Fax: +91 22 5678 2828/ 2808 
E-mail: regn@shardaintl.com   
 
Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία  

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – “AGRIBIZ” 
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 7471000,  
Fax: 210 7471009 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

  
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά  SHARDA BALKAN Μον. Ε.Π.Ε. 

Λεωφόρος Πεντέλης 8, Χαλάνδρι 
Τ.Κ.152 34 
Τηλ. 1: 210 6815766 
Τηλ. 2: 2310 521045 
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  SHARDA CROPCHEM LIMITED  

2nd floor, Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Ινδία  
Mr. Ashish R. Bubna 
Τηλ.: + 91 22 6678 2800 
Fax:+ 91 22 6678 2828 
Email: Shardaint@vsnl.com  
regn@shardaintl.com  

 

2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 50 κ.εκ. έως 1 λίτρο  Πλαστικό τύπου HDPE & CΟΕΧ 
2.  Φιάλη μέσα σε 

κουτί  
50 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. Πλαστικό τύπου HDPE 

Κουτί χάρτινο  
3. Φιαλίδια  10 κ.εκ. Πλαστικό τύπου HDPE 
4.  Φιαλίδια μέσα σε 

κουτί 
10 κ.εκ. Πλαστικό τύπου HDPE 

Κουτί χάρτινο 
5. Δοχεία 1 έως 5 λίτρα Πλαστικό τύπου HDPE & CΟΕΧ 
 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Τρόπος εφαρμογής: Ριζοπότισμα (εντός θερμοκηπίου).  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες 
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και 
στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/μεσοδι
άστημα 

εφαρμογών 

κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 
ψεκαστ

ικού 
υγρού/ 
στρέμμ

α 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

Τομάτα (Θ) 
LYPES 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes 

vaporariorum) 
TRIAVA 

--- --- 75-125 
(1) 

 
 

Ριζοπότισμα με το νερό 
της άρδευσης 

2 εφαρμογές 
ανά 14 ημέρες 

 

Αγγούρι (Θ) 
CUMSA 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes 

vaporariorum) 
TRIAVA 

--- --- 75-125 
(1) 

 
 

Ριζοπότισμα- 
προληπτική εφαρμογή 
 

2 εφαρμογές 
ανά 14 ημέρες 

 

Παρατηρήσεις: 
(1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών. 
(2) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης. 
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(3) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 
αφίδες ανά φύλλο).  

 

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
 
Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. 
Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

 
 

Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ)  7 

 

 
2. Από τις 20/9/2018 και μετά, η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον υπεύθυνο 

για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε 
καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο 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 το σκεύασμα.  

3. Επιτρέπουμε την πώληση από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις 19/11/2018. Ο 
υπεύθυνος επιστήμονας κάθε καταστήματος λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει τους επαγγελματίες 
χρήστες για την παρούσα και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής 
καταγραφής της πώλησης. Μετά τις 19/11/2018, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες 
την παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά.  

4. Επιτρέπουμε τη χρήση του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά ετικέτα, 
μέχρι τις 19/12/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.  

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 124329/4-11-2008 απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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