
  Α∆Α: 4ΙΙ7Β-Ω 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   25  11 - 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 191227 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   ΣΩΡΟΥ 18-20 ΜΑΡΟΥΣΙ 

TELEFAX: 210 92 12 090   Τ.Κ. 151 25 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   (µε απόδειξη) 
Τηλέφωνο: 210 92 87 161    

e-mail: syg036@minagric.gr    

     

ΘΕΜΑ: 

 

    

 Κοιν.: 1. Γραφείο  Υπουργού 

   κ.  Κ..Σκανδαλίδη  

  2. Γραφείο Υφυπουργού  

   κ. Ι. Κουτσούκου 

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

 

 

«Τροποποίηση της µε αριθµό 14.343 

οριστικής έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

(εντοµοκτόνο) Decis 2,5 EC ως προς 

την πλήρη εγγυηµένη σύνθεση, , την 

σήµανση και τις παρατηρήσεις του 

φάσµατος δράσεις.» 

 

  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 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

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 Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  180986/11-2-2010 µε 

την οποία χορηγήθηκε η µε αρθµό 14.343 οριστική  έγκριση διάθεσης στην αγορά 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Decis 2,5 EC όπως αυτή ισχύει σήµερα. 

3. Το µε αριθ. πρωτ. 188646/9-9-2010 έγγραφο της οµάδας αξιολόγησης χηµικού 

ελέγχου  

4. Το µε αριθ. πρωτ. 189092/20-9-2010 έγγραφο της οµάδας αξιολόγησης 

τοξικολογικού ελέγχου  

5. Τη γνωµοδότηση για το 4
ο
 θέµα της 6

ης
 /1-11-2010 Συνεδράισης του ΑΣΥΓΕΦ 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Τη µε αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και 

Ιωάννη Κουτσούκο”. 

8. Την µε αριθ. πρωτ  183408/12-4-2010 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Τροποποιούµε  την µε αριθ.  14.343   οριστική  έγκριση διάθεσης στην αγορά  του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος Decis 2,5 EC που χορηγήθηκε µε την υπ’ αριθ. 

180986/11-2-2010 Απόφαση  του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  προς την 

πλήρη εγγυηµένη σύνθεση, την σήµανση και τις παρατηρήσεις του φάσµατος 

δράσεις.  

 

Συγκεκριµένα  
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1)Το σηµείο  1.4 στ διαµορφώνεται ως εξής : 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία: deltamethrin 2,5% β/o 

Βοηθητικές ουσίες: 97,15 % β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  προσδιορίζεται στο Τµήµα J 

της  αίτησης µε ηµεροµηνία 30/10/2006 (Αρ. 

Πρ. ΥΓ 122837),τροποποιήθηκε µε την  

αίτηση µε ηµεροµηνία 12-4-2010 (Αρ. Πρ. 

ΥΓ 183408) αναγράφεται στο addendum στο 

Part C της έκθεσης αξιολόγησης και 

παραµένει στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

 

 

 

2) Σο σηµείο 5.1 οι Παρατηρήσεις διαµορφώνονται ως εξής  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• * ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα µηλοειδή η δόση των 50κ.εκ. σκευάσµατος /hl πρέπει να χρησιµοποιείται 

πάντα µε τον µικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρεµµα) έτσι ώστε η τελική δόση να µην 

ξεπερνάει τα  50κ.εκ. σκευάσµατος στο στρέµµα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση 

του Μέγιστου Επιτρεπόµενου Ορίου Υπολειµµάτων. 

• ** ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση µε το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

• *** Η εφαρµογή του Decis 2,5 EC στο καλαµπόκι οδηγεί στη µείωση των επιπέδων των 

µυκοτοξινών, ως αποτέλεσµα της επιτυχούς αντιµετώπισης των εντόµων Ostrinia spp. και Sesamia 

spp.στην περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει 

 

 

3) Το σηµείο  10 διαµορφώνεται ως εξής : 

 

10  Φράσεις R R 10: Εύφλεκτο 

R 20/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση 

καταπόσεως 

R 37/38: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα 

R 41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών 

R 50/53: Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί 

να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον 

R 65: Επιβλαβές, µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 

πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης 
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4) Το σηµείο  11 διαµορφώνεται ως εξής 

 

11  Φράσεις S  

S 1/2 – Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. 

S13 - Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 - Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το 

χρησιµοποιείτε 

S 26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως 

µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 

S 37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή 

προστασίας µατιών/προσώπου 

S60 «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη 

διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα» 

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  

. 

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία 

του 

S 62: Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός: 

Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το 

δοχείο ή την ετικέτα του 

 

Μετά την εφαρµογή οι µέλισσες πρέπει να παραµένουν 

στις κυψέλες τους για µια µέρα εξασφαλίζοντας τροφή 

και νερό εντός της κυψέλης ή να αποµακρυνθούν οι 

κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιοµέτρων 

 

SPe3 Για να προστατέψετε τους 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 αµπελιού και 10 

µέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον 

αγρό .  

 SPe3 Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα αρθρόποδα να 

αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων από 

την 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. 

 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµό 180986/11-2-2010 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 14.343    οριστική  

έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Decis 2,5 EC όπως αυτή ισχύει σήµερα. 

 

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 


