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Αθήνα
27-6-2017
Αριθ. πρωτ.: 4699/46318

ΠΡΟΣ: Sharda Europe B.V.B.A
Jozef Mertensstraat 142,
1702, Dilbeek, Belgium
(διά της Sharda Balkan Μον. Ε.Π.Ε.,
Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά 1,
Ταχ. Κώδ.: 152 33 Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(εντομοκτόνο) σκευάσματος
IMIDASECT ANTS»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και
συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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/ΕΟΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες
2011/10/EE, 2011/11/ΕE, 2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ,
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5.

6.
7.
8.

9.

2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα
με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική
ουσία Imidacloprid.
Την έγκριση του προϊόντος IMIDASECT ANTS που έλαβε στη Γερμανία με αριθμό DE0009275-18/29-06-2016 (R4BP3 ASSET No: DE-0009275-0000), σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και
Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Τη με αριθ. πρωτ. 4699/46318/27-4-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε
I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0271 στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: IMIDASECT ANTS
2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait).
3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 0,0098 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,99 % β/β
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 98%
5. Παρασκευαστής της δ.ο: Sharda Cropchem Limited, Ινδία
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek
Βέλγιο
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά: Sharda Balkan Μον. Ε.Π.Ε., Π. Μελά 1,
152 33 Χαλάνδρι
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited, Ινδία
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited, Ινδία
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited, Ινδία
ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης
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ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης
Οι συσκευασίες που αφορούν την εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης για
επαγγελματική χρήση (φυσίγγια με γέλη) θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για
επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία
μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Οι συσκευασίες που αφορούν την εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης για
ερασιτεχνική χρήση (σύρριγγες με γέλη), θα πωλούνται και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους
χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από καλλυντικά και
φάρμακα.
Οι συσκευασίες που αφορούν τους ετοιμόχρηστους δολωματικούς δίσκους θα πωλούνται
και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες,
κλπ) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.
IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 29-6-2021.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον
ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
VΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο
ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους
του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
IMIDASECT ANTS
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1. Διοικητικές πληροφορίες
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Εμπορική ονομασία

Χώρα (κατά περίπτωση)

IMIDASECT ANTS

Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας
Όνομα και διεύθυνση του
κατόχου της έγκρισης

Όνομα

Sharda Europe B.V.B.A.

Διεύθυνση

Josef Mertensstraat 142, 1702
Dilbeek, Βέλγιο

Αριθμός έγκρισης

ΤΠ18- 0271

Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης έγκρισης

27-6-2017
29-6-2021

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος
Όνομα παρασκευαστή

Sharda Cropchem Limited

Διεύθυνση παρασκευαστή

Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai,
Ινδία
Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai,
Ινδία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)
Δραστική ουσία

Imidacloprid

Όνομα παρασκευαστή

Sharda Cropchem Limited

Διεύθυνση παρασκευαστή

Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai,
Ινδία
HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL, CO. LTD - 393 East
Heping Road-Shijizhuang, Κίνα

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής
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2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος
Κοινό όνομα
Imidacloprid

Ονομασία κατά
IUPAC
(2E)-1-[(6chloropyridin-3yl) methyl]-Nnitroimidazolidi
n-2-imine

Δράση

CAS number

EC number

Δραστική
Ουσία

138261-41-3

428-040-8

Περιεκτικότητα (%)
0,0098
(καθαρό)
0,01 (τεχνικά
καθαρό)

2.2 Τύπος σκευάσματος
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait).

3. Εγκεκριμένες χρήσεις
Πίνακας 1. Χρήση #1 – Για μη επαγγελματική χρήση
Τύπος προϊόντος

TΠ18 –Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Εντομοκτόνο

Πεδίο εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι
Εξωτερικοί χώροι με εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά
σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν μυρμήγκια

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης γέλης από σύριγγα.
Εφαρμογή ετοιμόχρηστων δολωματικών δίσκων

Δόση και
εφαρμογής

Monomorium pharaonis - Τροπικά μυρμήγκια - Μυρμήγκια του
φαραώ) – Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία
Linepithema humile - Τροπικά μυρμήγκια - Αργεντίνικα
μυρμήγκια - Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία

συχνότητα 0,2 - 0,4 γρ. / τ.μ. 0,2 γρ. / μέτρο (εφαρμογή σε επιλεγμένα
σημεία δόλωσης-εσωτερικοί χώροι),
0,2 γρ. / είσοδο φωλιάς ή στη γραμμή αναζήτησης τροφής, 0,2
γρ. / μέτρο περιμετρικά των κτιρίων (εφαρμογή σε επιλεγμένα
σημεία δόλωσης-εξωτερικοί χώροι).
Μεγ. 0.35 γρ. / τ.μ. (ετοιμόχρηστος δολωματικός δίσκοςεσωτερικοί χώροι),
Mεγ. 0,23 γρ. / μέτρο περιμετρικά των κτιρίων (ετοιμόχρηστος
δολωματικός δίσκος-εξωτερικοί χώροι).
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Κατηγορία (ες) χρηστών

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για 2-3 μήνες
χωρίς αντικατάσταση των ετοιμόχρηστων δολωματικών δίσκων
ή των δολωμάτων που δεν έχουν καταναλωθεί.
Έως 12 εφαρμογές ετησίως.
Ερασιτέχνες χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Σύριγγες, HDPE, COEX και διαφανές πολυπροπυλένιο: 3 γρ., 5
γρ., 10 γρ., 15 γρ.
Δολωματικοί δίσκοι, HDPE, COEX και διαφανές
πολυπροπυλένιο: 0.75 γρ., 1 γρ., 1.2 γρ., 1.4 γρ.

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Για επαγγελματική χρήση
Τύπος προϊόντος
TΠ18 –Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)
Πεδίο εφαρμογής

Εντομοκτόνο

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης γέλης από φυσίγγιο
Εφαρμογή ετοιμόχρηστων δολωματικών δίσκων

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

0,2-0,4 γρ./τ.μ. 0,2 γρ./μέτρο (εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία
δόλωσης -εσωτερικοί χώροι),
0,2 γρ. / είσοδο φωλιάς ή στη γραμμή αναζήτησης τροφής, 0,2
γρ. / μέτρο περιμετρικά των κτιρίων (εφαρμογή σε επιλεγμένα
σημεία δόλωσης -εξωτερικοί χώροι).
Μεγ. 0.35 γρ. / τ.μ. (ετοιμόχρηστος δολωματικός δίσκοςεσωτερικοί χώροι), Mεγ. 0,23 γρ. / μέτρο περιμετρικά των
κτιρίων (ετοιμόχρηστος δολωματικός δίσκος-εξωτερικοί
χώροι).

Monomorium pharaonis - Τροπικά μυρμήγκια - Μυρμήγκια του
φαραώ) – Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία
Linepithema humile - Τροπικά μυρμήγκια - Αργεντίνικα
μυρμήγκια - Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία
Εσωτερικοί χώροι
Εξωτερικοί χώροι με εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά
σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν μυρμήγκια.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για 2-3 μήνες
χωρίς αντικατάσταση των ετοιμόχρηστων δολωματικών δίσκων
ή των δολωμάτων που δεν έχουν καταναλωθεί.
Έως 12 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία (ες) χρηστών

Επαγγελματίες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Φυσίγγιο, HDPE, COEX και διαφανές πολυπροπυλένιο: 30 γρ.,
35 γρ., 50 γρ., 75 γρ., 100 γρ.
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Δολωματικός δίσκος, HDPE, COEX και διαφανές
πολυπροπυλένιο: 0.75 γρ., 1 γρ., 1.2 γρ., 1.4 γρ.

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008
Ταξινόμηση

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνιος κίνδυνος Κατ.2

Επισήμανση

Προειδοποιητική λέξη

-

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία
--

Παρατηρήσεις:

5. Οδηγίες για τη χρήση
5.1 Οδηγίες χρήσης

1) Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες
φυσικές εστίες τροφής μυρμηγκιών (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων ...) ώστε η γέλη να
αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους.
2) Σε περίπτωση που τα μυρμήγκια είναι σε εσωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε
σταγόνες ή λεπτές γραμμές κοντά στα μονοπάτια των μυρμηγκιών, τα σημεία εισόδου και τις
φωλιές τους.
3) Σε περίπτωση που τα μυρμήγκια είναι σε εξωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε
σταγόνες ή λεπτές γραμμές κοντά στα μονοπάτια των μυρμηγκιών και στις φωλιές.
4) Σε περίπτωση που η παρουσία των μυρμηγκιών είναι σποραδική ή μόνο υποψιάζεστε την
ύπαρξή τους, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη γέλη σε δολωματικό δίσκο.
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5) Ελέγξτε τους δολωματικούς δίσκους μία φορά την εβδομάδα.
6) Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε την προσβεβλημένη περιοχή και, αν
χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη.
7) Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.
8) Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή από πηγές θερμότητας (π.χ. μην
το τοποθετείτε κάτω από ένα θερμαντικό σώμα).
9) Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.
10) Σε περίπτωση που η προσβολή επιμένει παρότι ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας,
επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.
11) Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
Μέτρα μετριασμού κινδύνου
1) Αποφύγετε κάθε άσκοπη επαφή με το σκεύασμα. H λανθασμένη εφαρμογή του
σκευάσματος μπορεί να έχει συνέπειες στην υγεία.
2) Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
3) Μην μολύνετε τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή
με τρόφιμα.
4) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
5) Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
6) Η εξωτερική εφαρμογή θα πρέπει να διεξάγεται μόνο σε λιθόστρωτες επιφάνειες (να μην
εφαρμόζεται σε γυμνό έδαφος).
7) Να αφαιρούνται οι δολωματικοί δίσκοι, όταν η προσβολή σταματήσει ή εξαλειφθεί.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Γιατροί: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
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Απορρίψτε τους περιέκτες / περιεχόμενο με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

