
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-10-2019   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11030/264827  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CERRUS S.A.S. Ιταλίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια της εταιρείας 
TELEFAX: 210 9212090  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου   ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 
Τηλέφωνο: 210 9287230  Ξενίας 1,11527-Αθήνα) 
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr    
    
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.595 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού (εντοµοκτόνο) PIRETRO NATURA (pyrethrins 4% β/ο) ως προς το 
εμπορικό όνομα, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας 
του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας και τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. 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 τα 
άρθρα 45 αυτού. 

2. 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. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 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. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1589 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων 
έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, 
clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, 
diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, 
MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate- methyl, triflusulfuron και 
tritosulfuron. 

5. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 11030/264827/17-10-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14.595 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντοµοκτόνο) PIRETRO NATURA (pyrethrins 4% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 
13123/142068π.ε./02-02-2017 απόφασή μας, ως προς το εμπορικό όνομα, τον υπεύθυνο για τη 
διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας και τις 
δηλώσεις προφύλαξης. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.2.α, 1.4β,ε, 2 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα                                PYREGARD 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά 
(εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα) 

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε. 
Λεωφ. Κηφισίας 18,  
115 26, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6460700 
Φαξ: 210 6440762 
E-mail: info@biogard.gr  

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
ALTHALLER ITALIA srl   
Strada Com. per Campagna, 5 
20078 S.Colombano al Lambro (MI), Ιταλία 
 
INDUSTRIAS AFRASA S.A.  
C/Ciudad de Sevilla, 53  
Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) 
Ισπανία 
 
IDAI NATURE  S.L.  
C/ Moscù , 10  
Pol. Ind. Mas de Tous E- 46185   
La Pobla de Vallbona  (Valencia) – Ισπανία 
 
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ, 
57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 

2 Συσκευασίες   

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες ή Δοχεία  15 κ.εκ. έως και 10 λίτρα Πλαστικό τύπου COEX 
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11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια 
Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη 
/φόρτωση. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 
Sp1: Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική κάλυψη 10 
μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε καλλιέργειες φυλλωδών και καρποφόρων 
λαχανικών. 
10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε αμπέλι 
20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε ροδακινιά - νεκταρινιά μετά την ανθοφορία , 
30 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90% στα πυρηνόκαρπα πριν την άνθηση 
SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, αφήστε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη, στα πυρηνόκαρπα. 
SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα 
έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο της 
ανθοφορίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες 
συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας 
των ζιζανίων. 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 13123/142068π.ε./02-02-2017 απόφασή μας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 
 
         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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