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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   14.10.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7374/194415 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SEIPASA SA, Ισπανίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  

TELEFAX: 210 9212090  της εταιρείας 

Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου   MedPest Consultancy Office 
Τηλέφωνο: 210 9287228  Κος Κώστας Μαρκάκης 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   25

ης
 Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι 

  e-mail: kmarkakis@medpest.gr   

 
 

   

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14732 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRECRIS (δ.ο. pyrethrins 2% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις 
δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 40 και 45 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. Την από 11/2019 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ιταλίας (αριθ. έγκρισης 

16036). 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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) αριθ. 1907/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

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

7. 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. 

8. Την 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).  
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9. Τις με αρ. πρωτ. 8023/215788/04.08.2020 και 7374/194415/22.07.2021 αιτήσεις της εταιρείας 

MedPest Consultancy Office (Κος Κώστας Μαρκάκης) ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας 

SEIPASA SA, Ισπανίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε την με αριθ. 14732 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) PIRECRIS (δ.ο. pyrethrins 2% β/ο) που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

13626/325114ΠΕ/15.01.2020 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις 

πρώτες βοήθειες, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.  

 

Τα σημεία 5, 11 ,12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/μεσο

διάστημα 

κ. εκ. 

σκ./στρ.  

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / στρ. 

κ.εκ. σκ./ 

100 λίτρα 

ψεκ. υγρού 

Τομάτα (Y/Θ) 

 (LYPES) 

Μελιτζάνα (Y/Θ) 

 (SOLME) 

Αλευρώδεις 

Bemisia tabaci 

(BEMITA), 

Trialeurodes 

vaporariorum 

(TRIAVA) 

90 - 150 30 – 100 

 

 

150 – 225 
(1)

 Με την 

εμφάνιση 

της 

προσβολής 

3/7 

 

 

Πιπεριά (Y/Θ) 

 (CPSAN) 

Αφίδες 

Myzus persicae 

(MYZUPE), 

Aphis  gossypii 

(APHIGO) 

70 - 120 30 – 100 

 

 

120 – 180 
(1)

 Με την 

εμφάνιση 

της 

προσβολής 

3/7 

 

 

Μαρούλια (Y) 

Lactuca sativa 

(LACSA) 

(Μαρούλι 

Iceberg  

Μαρούλι 

σαλάτα  

Στρογγυλά 

μαρούλια  

Κοινό μαρούλι) 

Σπανάκι (Y) 

 (SPQOL) 

Αφίδες 

Nasonovia 

ribisnigri  

(NASORN), 

Myzus persicae 

(MYZUPE) , 

Hyperomyzus 

lactucae 

(HYPELA) 

70 - 150 30 – 75 

 

 

 

150 – 200 
(1)

 Με την 

εμφάνιση 

της 

προσβολής 

3/7 

 

Αμπέλι 
(επιτραπέζιες 
και 
οινοποιήσιμες 
ποικιλίες) 
(VITVI) 

Τζιτζικάκια 
Empoasca vitis 

(EMPOFL), 
Scaphoideus-

titanus 

(SCAPLI), 
Jacobiasca 

lybica 

70-150 20-80 - Με την 
εμφάνιση 
της 
προσβολής 
Από την 
έναρξη της 
άνθησης 
μέχρι την 

3/7 
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(EMPOLY) συγκομιδή 
(BBCH 50-
80). 

Παρατηρήσεις: 

1. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού 

υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο 

ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα, όπως είναι ορισμένη ανά  

καλλιέργεια (κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). 

2. Για φυλλώδη εφαρμογή ρυθμίστε το νερό της δεξαμενής σε pH 6.5-7 . 
3. Οι εφαρμογές να γίνονται κατά τις δροσερές ώρες τις ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα 
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
5. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως τις κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση 

προσβολής από αλευρώδεις. 

 

11 Δηλώσεις  

Προφύλαξης: 

Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. 

P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 

χώρο εργασίας. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για  

τα μάτια 

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.  
 

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την 

ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. 

 

Οι εργάτες να φορούν γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής 

μετά τον ψεκασμό. 

 

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην 

καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. 

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών 

από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους). 

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε  

• μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά 

ύδατα με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 

διασποράς κατά 50% για τις καλλιέργειες της τομάτας, της 
μελιτζάνας, της πιπεριάς και του μαρουλιού 

• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση 
ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή 30 μέτρων με 
ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 
75% για την καλλιέργεια του αμπελιού. 

 

SPe3 Για να προστατέψετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα μη-στόχους στην 
καλλιέργεια του αμπελιού να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων 
από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς κατά 50%. 
 

Spe8:  Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 

άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 

κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο 
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που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά 

την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. 

 

12 Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο 

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε 

αμέσως ιατρική συμβουλή.  

 

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 
 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της 

έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα 

και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και 

σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός 

επιμένει. 

P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

νερό και σαπούνι.  

P333+313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα 

βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με 

καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε 

περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το 

στόμα με νερό και χορηγείστε μεγάλες ποσότητες νερού. 

Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα 

εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

 
Τομάτα (Υ/Θ), Μελιτζάνα (Υ/Θ), 

Πιπεριά (Υ/Θ), Μαρούλι (Υ), 

Σπανάκι (Υ) 

1 

 Αμπέλι (επιτραπέζιες και 
οινοποιήσιμες ποικιλίες) 

3 
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II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 13626/325114ΠΕ/15.01.2020 απόφαση μας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

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

 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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