
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                     26.03.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13966/332773 π.ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΣ Σαγέικων 

TELEFAX: 210 92 12 090    

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη 

Τηλέφωνο: 210 9287211  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr    Κου Γ. Στρατάκου 

   3. FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ 
     

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν AFFINITY 6 ME (δραστική 

ουσία: carfentrazone-ethyl), για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την 

συγκομιδή »   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 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 το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό (EK) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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”. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1061, με τον οποίο ανανεώθηκε η έγκριση της δραστικής ουσίας 

carfentrazone-ethyl. 

5. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 

109 αυτού. 

8. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Γεωργίας.  
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9. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

10.Τη με αριθ. πρωτ. 13966/332773/20.12.19 αίτηση του ΑΣ Σαγέικων.  

11.Την καταχώριση της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(PPPAMS). 

12.Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ. 

13.Το από 18-02-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής. 

14.Το από 11-03-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

15.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: α) Η δραστική ουσία carfentrazone-ethyl 

έχει εγκριθεί στην ΕΕ με την οδηγία 2003/68/EC και η έγκριση της ανανεώθηκε με τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1061. Η έγκριση λήγει στις 31-7-2033. β) Το σκεύασμα AFFINITY 6 ME δεν είναι 

εγκεκριμένο στη χώρα μας. Έχει έγκριση για την αιτούμενη χρήση (αποξήρανση στελεχών πατάτας) σε 

Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Η GAP με την οποία αιτείται έγκριση, είναι ίδια με τις εγκεκριμένες GAP στις 

ανωτέρω χώρες. Κατά συνέπεια εξασφαλίζεται η μη υπέρβαση του ισχύοντος Ανωτάτου Ορίου 

Υπολειμμάτων carfentrazone-ethyl στην πατάτα (0,01 mg/kg) και η ασφάλεια του καταναλωτή από τη 

χρήση. γ) Για την αποξήρανση των στελεχών της πατάτας, μετά την μη ανανέωση έγκρισης της δ.ο. diquat, 

έχουν έγκριση μόνο τρία (3) όμοια σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία pelargonic acid. Σύμφωνα 

με τις αποφάσεις έγκρισης τους, τα σκευάσματα αυτά έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα ενώ η εφαρμογή 

τους πρέπει να γίνει μετά από στελεχοκοπή του υπέργειου μέρους της καλλιέργειας. δ) Για την εξεταζόμενη 

αίτηση συντρέχουν οι προϋποθέσεις αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) και 2 (ανάγκη χρονικού διαστήματος 

προσαρμογής σε αγρονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να προέλθουν από την κατάργηση μιας 

ευρέως διαδεδομένης χρήσης στο παρελθόν) του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. 

Απόφασης. ε) Πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15-

5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 

αυτής. ζ) Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782, ο συντελεστής στάθμισης των 

σκευασμάτων με τη δραστική ουσία carfentrazone-ethyl είναι 8. Κατά συνέπεια, η κατά παρέκκλιση άδεια 

του σκευάσματος θα συμβάλει μόνο κατά 8 μονάδες στον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 

2 για το τρέχων έτος, για τη χώρα μας.   

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την αποξήρανση του στελέχους της 

πατάτας πριν την συγκομιδή, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν AFFINITY 6 ME (δραστική ουσία: 

carfentrazone-ethyl), για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αχαϊας, Βοιωτίας, 

Δράμας, Ηλείας, Ηρακλείου, Κορινθίας, Λασίθιου, Φλώρινας και Κοζάνης, με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

8295 

26.03.2020 

24.07.2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα AFFINITY 6 ME 

1.2.β Μορφή  ME (Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης) 
 

1.3 Δραστική ουσία 
 

Κοινή ονομασία της δρ. ουσίας κατά ISO Carfentrazone ethyl  
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

91% (β/β) min 

 

 

   

Χημική ομάδα τριαζολινονών  
 

Παρασκευαστής  FMC Corporation 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104 – USA  
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Εργοστάσια παρασκευής της 

δ.ο. 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. Jiangsu Baozong & Baoda Parmachem Cp., Ltd. Of PRC. 

Jiangsu Plant: No. 10 Yuejiang Road 

Changiang Town, Rugao 

Jiangsu Province 

PR China 226532 

2. Jiangsu Lianhe Chemical Technology Co. Ltd. 

Weiyi Rd, Chenjiagang, Xiangshui 

Jiangsu Province 

PR China 224631 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

α) Κάτοχος της άδειας ΑΣ Σαγέικων  

 

    Υπεύθυνος επικοινωνίας FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ 

Λ. Συγγρού 348 , 17674 Καλλιθέα 

Τηλ.: 211 1983903, e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

     διάθεση στην αγορά  
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ 

Λ.Συγγρού 348 , 17674 Καλλιθέα 

Τηλ.: 211 1983903, e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com 

 

 

δ) Παρασκευαστής  

    σκευάσματος 
FMC Corporation 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104 – USA  

 

 

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

    σκευάσματος 

 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1.  Kwizda 

F. Joh. Kwizda GmbH, Agrarchemie 

Kwizda-Allee, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria 

2. Schirm GmbH  

    Standort Baar-Ebenhausen 

    Dieselstrasse 8,DE- 85107 Baar-Ebenhausen, Germany 

3. Schirm GmbH Standort Lübeck, 

Betriebsstätte Lübeck, Mecklenburger Strasse 229, 

23568 Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 

4. Schirm GmbH Standort Schönebeck  

Geschwister-Scholl Strasse 127 

D-39218 Schönebeck (Elbe),Germany 

5. Imperial Chemical Logistics GmbH (former Lehnkering GmbH) 

Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel,Germany 

6. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG  

Stader Elbstraße 28, D-21683 Stade, Germany 

7. Cheminova A/S 

    Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark 

8. Laboratorios Sirga 

Poligono Industrial del Mediterraneo 

46560 Massalfassar – Valencia, Spain 
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στ) Εργοστάσια συσκευασίας  

      του σκευάσματος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1.  Kwizda 

F. Joh. Kwizda GmbH, Agrarchemie 

Kwizda-Allee, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria 

2. Schirm GmbH  

    Standort Baar-Ebenhausen 

    Dieselstrasse 8,DE- 85107 Baar-Ebenhausen, Germany 

3. Schirm GmbH Standort Lübeck, 

Betriebsstätte Lübeck, Mecklenburger Strasse 229, 

23568 Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 

4. Schirm GmbH Standort Schönebeck  

Geschwister-Scholl Strasse 127 

D-39218 Schönebeck (Elbe),Germany 

5. Imperial Chemical Logistics GmbH (former Lehnkering GmbH) 

Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel,Germany 

6. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG  

Stader Elbstraße 28, D-21683 Stade, Germany 

7. Cheminova A/S 

    Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark 

8. Laboratorios Sirga 

 Poligono Industrial del Mediterraneo 

    46560 Massalfassar – Valencia, Spain 

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος 
Δραστική ουσία: Carfentrazone ethyl 6% β/o  

Βοηθητικές ουσίες:  92,92% (β/β)   
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί με 

την αριθ. πρωτ. 13966/332773/20.12.19 αίτηση ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 

αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες.Δοχεία 50 κ.εκ έως και 10 λίτρα HDPE/PA ή  COEX 

 

 3  Οδηγίες 

χρήσης 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.  

Τρόπος εφαρμογής: 

Ψεκασμός κάλυψης . Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή καθώς και επαρκή 

διείσδυση του προϊόντος στη βλάστηση . Χρησιμοποιήστε μπέκ τύπου καθρέπτη  

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:  

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό, θέτοντας σε 

λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε σταδιακά το προϊόν στο δοχείο. Γεμίστε 

πλήρως το δοχείο συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. 

Μην προ-αναμειγνύετε το AFFINITY σε λίγο νερό πριν το προσθέσετε στο δοχείο 

του ψεκαστικού. Συνιστάται η συνεχή ανάδευση. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:    

Τριπλό ξέπλυμα με νερό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό). 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Οι φιάλες  ξεπλένονται τρεις φορές  (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 

ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, 

για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 

συλλογής, για ανακύκλωση  ή ανάκτηση ενέργειας. 

Συνδυαστικότητα: - 
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 4  Κατηγορία 

και τρόπος 

δράσης 

Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της 

πατάτας πριν τη συγκομιδή. Η δραστική ουσία του σκευάσματος (carfentrazone-

ethyl) παρεμποδίζει το ένζυμο οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου 

(Protoporphyrogen - oxidase, PPG – O ή PP – O), ενός βασικού ενζύμου για την 

βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης (protoporphyrin). 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

     περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  

κ.εκ./ 

στρ. 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα/στρ.) 

Πατάτα 

(SOLTU) 

αποξήρανση 

του υπέργειου 

μέρους της 

πατάτας πριν 

τη συγκομιδή 

100 - 30-60 

Ψεκασμός κάλυψης. 

Εξασφαλίστε ομοιόμορφη 

κατανομή καθώς και επαρκή 

διείσδυση του προϊόντος στη 

βλάστηση. Εφαρμόστε το 

προϊόν κατά την πλήρη 

ωρίμανση των κονδύλων και 

στην αρχή της διαδικασίας 

γήρανσης της καλλιέργειας. 

1  

 

2
1
/5-7ημέρες 

Παρατηρήσεις: 

1. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί 2
ος

 ψεκασμός. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείστε 

την ίδια δόση, 5-7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή. 

2. Εάν η εφαρμογή πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της περιόδου γήρανσης ή με την παρουσία μιας 

ιδιαίτερα σημαντικής φυτικής μάζας, λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή να γίνει μηχανική σύνθλιψη 

της βλάστησης (στελέχη μήκους 10-15 κ.εκ). 

3. Εάν έχει πραγματοποιηθεί μηχανική σύνθλιψη της βλάστησης (στελέχη μήκους 10-15 κ.εκ), 

εφαρμόστε δόση 100 κ.εκ/στρέμμα, 2-4 ημέρες μετά τη μηχανική επέμβαση. 
 

 6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί: 

Εφαρμόστε το προϊόν κατά προτίμηση το πρωί, ακόμη και σε ελαφρά υγρή 

βλάστηση. 

Διαδικασία αποξήρανσης στελεχών της πατάτας: για να επιτευχθεί η 

βέλτιστη δραστικότητα της αποξήρανσης, να μην εφαρμόζεται το προϊόν 

σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες: υπερβολική ξηρασία ή υγρασία, 

υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλή υγρασία αέρα. Να μην εφαρμόζεται το 

προϊόν κατά τη νύχτα. Το Affinity να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες 

πατάτας που έχουν προσβληθεί από σοβαρές επιθέσεις παθογόνων. 

Αποφύγετε την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε 

όμορες καλλιέργειες. 
 

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 εφαρμόστηκε το σκεύασμα:  

Επιτρέπεται η πρόσβαση του 

ανθρώπου αφού στεγνώσει το 

ψεκαστικό διάλυμα. 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας  

στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του και για τις 

ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
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9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

        ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

 

 

 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία.  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ 

εκνεφώματα. 

SPe3: Να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη 

γεωργική γη. 

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 

επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων 

αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  
 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες – 

Αντίδοτο 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

νερό και σαπούνι.  

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: 

Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης: Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Μην 

προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε 

σύμπτωμα. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό 

για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε 

επαφή με το δέρμα. Πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.  

Σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της 

έκθεσης. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. 

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ: 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στο προϊόν, 

συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών:  
 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 
 

Πατάτα 3 ημέρες  
 

 

 

 

 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, 

κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο 

προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (>35
ο
C) και το άμεσο 

ηλιακό φως. 

 

 

 

 

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. 
 

 

Β. 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 του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/11 και την παρούσα 

απόφαση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 

έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα, 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.  

5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι 

στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

6. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 

άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο 

υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε 

δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

7. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο υπεύθυνος διάθεσης στην 

αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 

31-10-2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

7.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 

παρούσας. 
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7.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 

εφαρμογή της παρούσας. 

7.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται 

να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη 

λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν 

χρησιμοποίησε.  

9. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής 

πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν 

τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 

10. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
 

 

 

         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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