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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   9 - 7 - 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:   186947 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

  Προς:  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

    Σωρού 18-20 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150   Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   (µε απόδειξη) 

TELEFAX: 210 92 12 090    

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου    

Τηλέφωνο: 210 92 87 161    

e-mail: syg036@minagric.gr    

     

  Κοιν.: 1. Γραφείο  Υπουργού 

    κας Α. Μπατζελή  

   2. Γραφείο Υφυπουργού  

    κ. Μ. Καρχιµάκη  

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

ΘΕΜΑ:   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

   Εκάλης  2, 14561 Κηφισιά
  5. Π.Κ.Π.Φ . & Π.Ε. 
   Έδρες τους 

  6. ΕΣΥΦ 

   Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

  7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

   ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

 

«Τροποποίηση της µε αριθµό 14.345 

/17-02-2010 έγκρισης  στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν DECIS 

EXPERT 100 EC (εντοµοκτόνο) ως 

προς τον παρασκευαστή του 

σκευάσµατος το εργοστάσιο 

παρασκευής του σκευάσµατος τα 

µεγέθη συσκευασίας του 

σκευάσµατος τις παρατηρήσεις και 

τις πρώτες βοήθειες» 

 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ 

Η 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) µε τίτλο «Έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς 

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» και ειδικότερα 

το άρθρο 4 παρ. 6 αυτής. 

2. Την Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 181517/17-02-2010 µε την οποία 

χορηγήθηκε η µε αριθµό 14.345 έγκριση διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν DECIS EXPERT 100 EC (εντοµοκτόνο). 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για 

«ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ 

Καρχιµάκη». 

5. Την µε αριθ. Πρωτ. 185488/03-06-2010 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούµε  την µε αριθ. 14.345 έγκριση διάθεσης στην αγορά  του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος DECIS EXPERT 100 EC (εντοµοκτόνο) που 

χορηγήθηκε µε την Υπ. Αριθ. 181517/17-02-2010 Απόφαση  του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, το παρασκευαστή του σκευάσµατος το εργοστάσιο 

παρασκευής του σκευάσµατος ως προς τα µεγέθη συσκευασίας του σκευάσµατος τις 

παρατηρήσεις και τις πρώτες βοήθειες. 

 

Συγκεκριµένα   

Α. τo σηµείo 1.4.2 διαµορφώνεται ως εξής 

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Bayer CropScience S.A., Γαλλία  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις 

της επιχείρησης: 

 Bayer CropScience S.A., Γαλλία  

 (η ∆/νση του εργοστασίου είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και 

βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι της 

παρούσας) 

 

 

Β) τo σηµείo 2.2 διαµορφώνεται ως εξής 

 

 

2 
Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασίες: 16 (δεκαέξι)  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 

5 κ.εκ.., 10 κ.εκ.., 25 κ.εκ, 50 

κ.εκ , 75 κ.εκ, 100 κ.εκ., 125 

κ.εκ , 200 κ.εκ., 225 κ.εκ.,   

250 κ.εκ., 400 κ.εκ.,  450 

κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 κ.εκ.,  

900 κ.εκ., 1 λίτρο  

HDPE/PA COEX 

 

  

 

Γ) Στο σηµείο 5.1  οι παρατηρήσεις διαµορφώνονται ως εξής 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• * ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα µηλοειδή η δόση των 12,5 κ.εκ. σκευάσµατος /hl πρέπει 

να χρησιµοποιείται πάντα µε τον µικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 

lt/στρεµµα ) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσµατος να µην ξεπερνάει τα  

50κ.εκ. σκευάσµατος στο στρέµµα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει 

υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόµενου Ορίου Υπολειµµάτων. 
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• ** ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση µε 

το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

• *** Η εφαρµογή του  DECIS EXPERT 100 EC στο καλαµπόκι οδηγεί στη 

µείωση των επιπέδων των µυκοτοξινών, ως αποτέλεσµα της επιτυχούς 

αντιµετώπισης των εντόµων Ostrinia spp. και Sesamia spp. 

Και  

∆) τo σηµείo 12 διαµορφώνεται ως εξής 

 

12  Πρώτες βοήθειες 

- Αντίδοτο 

Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα αµέσως και απορρίψτε 

τα ασφαλώς.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον 

καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωµένο. Εάν τα 

συµπτώµατα διαρκούν καλέστε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Βγάλτε αµέσως όλα τα 

µολυσµένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή µε το ψεκαστικό 

διάλυµα. Πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και πολύ νερό. Μετά 

από επαφή µε το δέρµα απλώστε κρέµα βιταµίνης Ε ή απλό 

γαλάκτωµα. Αν διαρκούν τα συµπτώµατα ή υπάρχει κάποια 

αµφιβολία, συµβουλευτείτε γιατρό.    

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύντε τα αµέσως 

πολύ καλά µε άφθονο  νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εµετό. Ξεπλύντε 

το στόµα µε νερό. Κρατήστε σε ηρεµία. Καλέστε αµέσως 

γιατρό. 

Πληροφορίες για το γιατρό :  

Θεραπευτικά µέτρα :  

Επιτόπιος χειρισµός: συµπτωµατική και υποστηρικτική 

θεραπεία. Μετά από επαφή µε τα µάτια ενστάλαξη τοπικά 

αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine 

Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί. 

∆εν υπάρχει αντίδοτο.  

Αντιµετώπιση σπασµών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 

5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να 

αποκατασταθεί πλήρως η ηρεµία· για παιδιά 2,5 µg 

ενδοφλεβίως 

Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης. 

 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777   
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Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµό 181517/17-02-2010 Απόφαση  του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων  µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 14.345 έγκριση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος DECIS EXPERT 100 EC (εντοµοκτόνο). 

 

 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


