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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         14.02.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 900/9780 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  
 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Ισπανίας 
TELEFAX: 210 92 12 090   (δια της εταιρείας: 
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 210 928 7211   ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, Ξενίας 1,11527-Αθήνα) 
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     

 
 

ΘΕΜΑ:  « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) 
ABANTO (δραστική ουσία: pyrethrins) » 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 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 
ειδικότερα το άρθρο 37.4 αυτού. 

2. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 
συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά 
µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαµβάνεται η δραστική 
ουσία pyrethrins. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την 
αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήµανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισµό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.         

7. Τον Κανονισµό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συµβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”.   

8. Τη µε αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή µας µε θέµα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά 
την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Την µε αριθ. 15779 έγκριση κυκλοφορίας των αρµοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν 
ABANTO, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές 
της Ιταλίας στον προβλεπόµενο ιστότοπο CIRCABC. 

10. Τη µε αριθ. πρωτ. 10586/121720/8.10.13 αίτηση της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA SA Ισπανίας, καθώς και τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε τις αριθ. 1197/16062/5.2.14 και 900/9780/27.1.17 αιτήσεις. 

11. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (Β΄ 2367) µε θέµα την “Μεταβίβαση του δικαιώµατος 
υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων”. 

 

ΑΔΑ: Ω2ΘΓ4653ΠΓ-Δ70



Σελίδα 2 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούµε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) 
ABANTO (δραστική ουσία: pyrethrins). Η έγκριση χορηγείται µε τους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις:  

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 14.600  
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 14.02.2017 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 31.08.2020 
   
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εµπορικό όνοµα ABANTO 
1.2.β Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) 
 
1.3 ∆ραστική ουσία   
Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Pyrethrins 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

48% w/w 

Χηµική οµάδα Πυρεθρινοειδών 
Παρασκευαστής Botanical Resources Australia Pty Ltd 

8, Gregory Street,  
7005 Sandy Bay, Tasmania, Αυστραλία 
 

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
AZELIS  
World Trade Center Almeda Park 
Plaça de la Pau, s/n. Edificio 8, 1ª planta 
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Ισπανία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
Botanical Resources Australia Pty Ltd 
44-46 Industrial Drive, 
Ulverstone 7315, Tasmania, Αυστραλία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
pyrethrins όπως προσδιορίζονται στο Review Report 
για την καταχώριση της δ.ο. από τον Notifier. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
α) Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 

Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53 
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία  

    Υπεύθυνος επικοινωνίας  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174 
Fax: 210 7471009 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

  
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά  

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
Φιλικής Εταιρείας 3, 14452-Μεταµόρφωση Αττικής 
Τηλ: 210 2836440, Fax: 210 2836240 
Email: hybrids@otenet.gr     

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 

Pol. Ind. Fuente del Jarro, c/Ciudad de Sevilla, 53 
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία   

  
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 
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Pol. Ind. Fuente del Jarro, c/Ciudad de Sevilla, 53 
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία  

  
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 
Pol. Ind. Fuente del Jarro, c/Ciudad de Sevilla, 53 
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία  

  
στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία Pyrethrins 4 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 91,11 % β/β 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 
2 Συσκευασίες   

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες ή ∆οχεία  
15, 30, 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 
600, 750 κ.εκ. και 1 λίτρο, 5 και 10 λίτρα  

Πλαστικό τύπου COEX 

 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.  
Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Προσθέστε την συνιστώµενη ποσότητα του 
σκευάσµατος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συµπληρώστε το ψεκαστικό µε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυµα για 
πάνω από 24 ώρες. Το pH του νερού δεν πρέπει να είναι αλκαλικό . 
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον 
ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε δυο φορές το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού 
µηχανήµατος µε καθαρό νερό και απορρυπαντικό.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες 
ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 
ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, να 
εναποτεθούν όλα σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
Συνδυαστικότητα: Να µη συνδυάζεται µε αλκαλικά σκευάσµατα.  

 

 
4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης:  
Εντοµοκτόνο επαφής της οµάδας των φυσικών πυρεθρινών για την αντιµετώπιση  
µυζητικών εντόµων. Χαρακτηρίζεται από ταχεία και σύντοµη διάρκεια δράσης και 
ως εκ τούτου µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοντά στην εποχή απελευθέρωσης 
ωφέλιµων εντόµων. ∆ρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων προκαλώντας αρχικά 
παράλυση και στη συνέχεια το θάνατό τους.  

 

 

5 5.1 Φάσµα δράσης 
Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος ∆όσεις σκευάσµατος Χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγ. αριθµός 
εφαρµ/ ανά καλλ. 
περίοδο 
Μεσοδιάστηµα 
εφαρµογών σε 
ηµέρες 

κ.εκ. σκευ. / 
100 λίτρα ψεκ. 

Υγρό 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 
(λίτρα / 
στρέµµα) 

κ.εκ. 
σκευάσµατος / 

στρέµµα 

Πυρηνόκαρπα 
Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, 
Κερασιά 

Αφίδες 
(Myzus 
persicae) 

75 - 90 80 – 100 75 Ψεκασµοί πριν 
την άνθηση, µε 
την έναρξη της 
προσβολής 

2 / 7 

Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά 

Αφίδες 
(Myzus 
persicae) 

75 - 90 80 – 100 75 Ψεκασµοί µε την 
έναρξη της 
προσβολής 

2 / 7 
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Αµπέλι 
Επιτραπέζια και 
οινοποιήσιµα 
σταφύλια 

Τζιτζικάκια 
(Zygina 
rhamni, 
Scaphoideus 
titanus) 

75 - 90 80 – 100 75 Ψεκασµοί µετά 
την άνθηση στο 
στάδιο µικρών 
καρπών  

2 / 7 

Τοµάτα, 
Μελιτζάνα 
Πιπεριά 
Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci) 
 

75 - 90 80 – 100 75 Ψεκασµοί µε την 
έναρξη της 
προσβολής και 
πριν την 
απελευθέρωση 
ωφέλιµων 
εντόµων 

2 / 7 

Αγγούρι, 
Κολοκύθι 
Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci) 
 

75 - 90 80 – 100 75 Ψεκασµοί µε την 
έναρξη της 
προσβολής και 
πριν την 
απελευθέρωση 
ωφέλιµων  
εντόµων 

2 / 7 

Πεπόνι, 
Κολοκύθα, 
Καρπούζι 
Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci) 
 

75 - 90 80 – 100 75 Ψεκασµοί µε την 
έναρξη της 
προσβολής και 
πριν την 
απελευθέρωση 
ωφέλιµων  
εντόµων 

2 / 7 

Μαρούλι & 
άλλα σαλατικά, 
(σκαρόλα ή 
πικρίδα, Αντίδι, 
Ρόκα, Φύλλα και 
βλαστοί του 
είδους brassica)  
Σπανάκι, 
Σέσκουλα, 
& παρεµφερή 
Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου 

Αφίδες 
(Aphis gossypii, 
Nasonovia 
ribisnigri, 
Aphis fabae) 
 

75 - 90 65 – 80 60 Ψεκασµοί µε την 
έναρξη της 
προσβολής 

2 / 7 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Η δόση/ 100 λίτρα νερού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα µε τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να µην 

ξεπεραστεί η µέγιστη επιτρεπτή δόση/στρ. 
2. Οι εφαρµογές να γίνονται στις δροσερές ώρες της ηµέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα.  
3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  
4. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής 

από αλευρώδεις. 
5. Η χρήση του σκευάσµατος µπορεί να ενταχθεί σε προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης.  

 

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό 
τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί 

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: 
Να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο 
δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
Ταξινόµηση κατά IRAC: Group Α/3.  

 

 
7 Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και: 

 -σποράς ή φύτευσης της προστατευόµενης καλλιέργειας --- 
   

 -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν --- 
   

 -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια που έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα  

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω 
στα φυτά  
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8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 
στα φυτά ή τα προϊόντα τους 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που 
συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες 

 

 

9 Σήµανση 
σκευάσµατος:     ΠΡΟΣΟΧΗ 

GHS09 
 

10 ∆ηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH208: Περιέχει Pyrethrins. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

 

11 ∆ηλώσεις 
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 . 
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% σε 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.  

 

12 Πρώτες 
βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 
ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αµέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. 
ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.  
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος συµβουλευθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα µάτια µε άφθονο νερό 
για αρκετά λεπτά.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. Τηλ. 
Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777. 

 

 

13. Προστασία των καταναλωτών:  
 

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs): Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 396/2005, όπως ισχύει. 

 
13.2 
Τελευταία 
επέµβαση 
πριν τη 
συγκοµιδή  

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

Βερικοκιά, ∆αµασκηνιά, Κερασιά 
∆.Ε. καθορίζεται από το στάδιο 
ανάπτυξης κατά την εφαρµογή  

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αµπέλι 3 
Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι  
Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι, Υπαίθρου και Θερµοκηπίου  

1 

Μαρούλι & άλλα σαλατικά, Σπανάκι & παρεµφερή, 
Υπαίθρου και Θερµοκηπίου  

2 
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14 Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσµατος. 

Φυλάσσεται κλειδωµένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε µέρος 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο.  Στις συνθήκες αυτές παραµένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία παρασκευής.  

 

 

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά µπορεί να 
ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να 
πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

16 Κατάλογος προστατευοµένων µελετών: Στο Παράρτηµα ΙΙΙ καταγράφονται οι µελέτες στις οποίες 
στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι µελέτες αυτές, πλην 
των εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφεροµένων. 

 

17 Κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων/µελετών:   ---- 

 
B. Γενικές υποχρεώσεις: 

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να ενηµερώσει την ΣΕΑ 
για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση 
τους 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 ΣΕΑ µε βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε 
µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση. 
4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε τους όρους της έγκρισης 

του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν µε την 

συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 

εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 
παρούσα απόφαση και να προσκοµίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόµενη εταιρεία έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
ανάρτηση αυτής στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 
 
 
 

Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης  
Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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