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Aναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,    1-7-2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. πρωτ.:3434/38602   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση:        Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:  176 71 - Καλλιθέα 

TELEFAX:       210 9212 090 

Πληροφορίες:   Ε. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο:        210 9287 249 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) 

DELTASECT 2,5SC.  

 

ΠΡΟΣ: Sharda Worldwide Exports 

Pvt. Ltd, India 

(Διά της ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ 

Αγ. Παύλου 39, 

121 32 Περιστέρι) 

  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16. 

2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός 

απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 

160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1. 

3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, 

συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 

108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και 

προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

βιοκτόνα» 

4.  Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού». 

5. Τη με αριθ. 9856/99052 /30-10-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

ΤΠ18- 0027 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο K-Othrine 7,5 SC. 

6. Την από 28-3-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 29-5-2013 

πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

 

Ι.  Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0081 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: DELTASECT 

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC). 

3. Εγγυημένη σύνθεση : deltamethrin 2,5 % β/ο 

     βοηθητικές ουσίες 97,55 % β/β 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

98,5% min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Heranba Industries Ltd. 101/102 Ινδία. 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V, της 

αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ, Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι. 

γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Sharda Balkan Agrochemicals Limited, 

Παύλου Μελά 1, 15233 Χαλάνδρι. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης. 

8. Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: 1) LUQSA (Lerida Union Quimica /SA ) 

 Spain 2) Spachem S.L., Spain 3) Irca Services S.P.A. S.SCremasca 591, 10 – Fornovo S.G. 

(BG), 4) Chemark Kft, Hungary, 5) Organika-Sarzyna, Poland, 6) DTS-OABE SL., Spain. 

7) Comercial Quimica Masso S.A,-Barcelona 

9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: 1) LUQSA (Lerida Union Quimica /SA ) 

 Spain 2) Spachem S.L., Spain 3) Irca Services S.P.A. S.SCremasca 591, 10 – Fornovo S.G. 

(BG), 4) Chemark Kft, Hungary, 5) Organika-Sarzyna, Poland, 6) DTS-OABE SL., Spain. 

7) Comercial Quimica Masso S.A,-Barcelona 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : Φιάλες των 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 κ.εκ., 1, 2 

λίτρων, δοχεία των 3, 5, 10, 15 λίτρων 

  Υλικό συσκευασίας : φιάλες και δοχεία από COEX. 

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  

Εντομοκτόνο για μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια, αράχνες κοριούς. 

 

12. Τρόπος εφαρμογής: 

Ψεκάζετε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από απόσταση 0,5-1 μέτρο για ομοιόμορφη 

διαβροχή των επιφανειών που βρίσκονται τα έντομα. Kατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά 

παράθυρα και πόρτες και απομακρυνθείτε από το δωμάτιο μέχρι να στεγνώσουν οι 

επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος. H διάρκεια δράσης του DELTASECT 2,5SC εξαρτάται 

από τις κλιματολογικές συνθήκες, την απορροφητικότητα των επιφανειών, τη συχνότητα 

καθαρισμού τους και μπορεί να φτάσει τους 6 μήνες. O ψεκασμός επαναλαμβάνεται μόνο 

όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά έντομα. 

Κατσαρίδες: Ψεκάζουμε σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, αποθήκες, μέσα 

(απουσία τροφίμων) και κάτω από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω 

από ηλεκτρικές συσκευές, σε τουαλέτες και λεβητοστάσια. 

Μύγες: Ψεκάζουμε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των καταλυμάτων των ζώων 

(στάβλοι κτλ) των κατοικιών και άλλων κτισμάτων με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες. 
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Αράχνες: Πάνω στις αράχνες και στους ιστούς, στις γωνίες των τοίχων, κάτω από έπιπλα 

και άλλα μεγάλα αντικείμενα. 

Μυρμήγκια: Γύρω από πόρτες και παράθυρα, κατά μήκος των σοβατεπί, στα κενά ξύλινων 

επενδύσεων και τοίχων και του πατώματος, πίσω και κάτω από ντουλάπια, ηλεκτρικές 

συσκευές και μεγάλα αντικείμενα, κάτω από το νεροχύτη και όπου περπατούν μυρμήγκια. 

Κοριοί: Στα κρεβάτια, στα σανίδια τους αλλά όχι στα στρώματα και τα στρωσίδια, κάτω 

από χαλιά, έπιπλα κτλ 

Κουνούπια: Ψεκάζουμε εσωτερικούς τοίχους, οροφές κατοικιών, στάβλων, αποθηκών κτλ. 

O ψεκασμός περιορίζεται στο κατώτερο ή ανώτερο μέρος των τοίχων ή μπορεί να γίνει 

γενικός ψεκασμός.. 

Απεντομώσεις κενών αποθηκών: Ψεκάζουμε ομοιόμορφα τις επιφάνειες των κενών 

αποθηκών. 

 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την απαιτούμενη ποσότητα νερού, προσθέστε την 

απαιτούμενη ποσότητα DELTASECT 2,5SC και ανακατέψτε το περιεχόμενο.. 

 

14.Φάσμα δράσης – πεδίο εφαρμογής - δόσεις: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ 

Οικιακοί, ξενοδοχεία 

βιομηχανικοί χώροι 

αποθήκες, στάβλοι, 

νοσοκομεία, σχολεία, 

στρατώνες, καταστήματα 

τροφίμων. 

Kουνούπια         → 

 

 

Κατσαρίδες, 

μυρμήγκια, μύγες  

Kοριοί   

Αράχνες 

10-20 κ.εκ/ 0.5 lit νερό 

ψεκασμός επιφάνειας 10 m
2
. 

4-6 κ.εκ./ 0.5 lit νερό 

ψεκασμός επιφάνειας 10 m
2
  

Στις κενές αποθήκες εφαρμόζεται 40 κ.εκ. 

σκευάσματος σε 500 m
2
 επιφάνειας 

 

15. Συνδυαστικότητα: - 

 

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Ν  Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 Xi  Ερεθιστικό 

 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -- 

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα 

 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): 

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις): 

S1/2  Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  

S13   Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε  

S23 Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό 

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα  

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια 

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις 

οδηγίες χρήσης. 
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20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: 

Σε περίπτωση κατάποσης Μην προκαλέσετε εμετό ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 

δείξτε την ετικέτα. 

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστούν 

συμπτώματα καλέστε γιατρό.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι 

αποφεύγοντας το τρίψιμο. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά 

τουλάχιστον κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν 

υπάρχουν, και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί 

επίμονος ερεθισμός. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα 

απόβλητα.  

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές 

οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):- 

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών: 

 

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: 
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από 

άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

25. Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα 

απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην 

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

ΙΙΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία deltamethrin που 

περιέχεται στο DELTASECT 2,5SC, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 

(Α’/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η 

απόφαση καταχώρησής της. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

    Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

 
 

 

 


