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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14575 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο) COLOSSOS 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin 2,5% β/o), ως προς τον
παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή, τις
συσκευασίες, το 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 καθώς επίσης και την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος».

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
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.
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.
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.
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) με αριθμό 1907/2006.
Τις διατάξεις του 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.
Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25.05.2018 (ΑΔΑ:Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
Τη με αριθμό πρωτ. 5765/156123/15.06.2020 αίτηση της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L.,
Ισπανίας, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «Agribiz».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14575 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) COLOSSOS 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin 2,5% β/ο) που χορηγήθηκε με την αριθμό πρωτ.
4327/49553/16.06.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον παρασκευαστή
και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή, τις συσκευασίες, το 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 καθώς επίσης και την ταξινόμηση και
επισήμανση του σκευάσματος.
Τα σημεία 1.3, 1.4γ, 2, 7, 10, 11 και 12 του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής:
1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Deltamethrin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% (β/β) min

Χημική ομάδα

Ομάδα Πυρεθρινοειδών

Παρασκευαστής

1. SHARDA CROPCHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal
Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai –
400056, Iνδία
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
2. Tagros Chemicals India Private Limited
Jhaver Centre Rajah Annamalai building, IV
Floor, 72 Marshalls Road, Egmore, Chennai
600 008, Ινδία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Gujarat Pesticides
F-15, G.I.D.C, ESTATE, PHASE-II, NARODA,
AHMEDABAD – 382330 GUJARAT, Iνδία
2. Tagros Chemicals India Private Limited
A-4/1&2 Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam,
Cuddalore 607 005, Tamilnadu, Ινδία
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Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
προσδιορίζονται στο Equivalence Report του ΗSD
(www.pesticides.gov.uk), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
την αίτηση με αριθμό πρωτ: 5765/156123/15.06.2020 της
ενδιαφερομένης εταιρίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία
και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

2 Συσκευασίες
Α/Α
Είδος
Φιάλες μέσα
σε κουτί
1
2

7

SHARDA CROPCHEM LIMITED
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Iνδία

Μέγεθος
10 κ.εκ., 25 κ.εκ., 30 κ.εκ., (2Χ25 κ.εκ.),
50 κ.εκ., (5Χ10 κ.εκ.), (2Χ30 κ.εκ.), 100
κ.εκ., (2Χ50 κ.εκ.), (10Χ10 κ.εκ.), 200
κ.εκ., 250 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ.

Φιάλες
/Δοχεία

10 κ.εκ. - 10 λίτρα

Υλικό
Πλαστικό τύπου COEX
(HDPE/EVOH ή HDPE/PA)
με καπάκι ασφαλείας.
Κουτί χάρτινο.
Πλαστικό τύπου COEX
(HDPE/EVOH ή HDPE/PA)
με καπάκι ασφαλείας.

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

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα
φύλλα.

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές
επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
P261: Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
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 ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την κατά την
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή στην καλλιέργεια.
Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την
επανείσοδο στην καλλιέργεια.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία
του.
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες
τους για μια ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή
να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
Spe3: Για να προστατέψετε τις υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για
τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά, 20 μέτρων για την καλλιέργεια
του αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες.
Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
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.
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει
την αναπνοή.
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 ή ένα γιατρό.
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα
μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το
δέρμα με νερό/στο ντους.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.
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ΙΙ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 4327/49553/16.06.2016 απόφασή μας, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ
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