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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,   30.01.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12265/133397 Π.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

   
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία 
FAX: 210 92 12 090   

Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  (διά του υπευθ. επικοινωνίας 

Τηλέφωνο: 210 92 87 254  SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
e-mail: dpitarokili@minagric.gr  Bασιλέως Κωνσταντίνου 32 

   19400 Κορωπί 

   E-mail: info@sipcam.gr) 
 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

AXION COMBI (Terbuthylazine 12.5% β/ο + Pendimethalin 25% β/ο)” 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 33, 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 Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 

2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 

φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 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 έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία 

Pendimethalin. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 820/2011 της επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2011 για την 

έγκριση της δραστικής ουσίας terbuthylazine, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 

της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής. 

6. 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. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και συμβολίου της 16
ης

 

Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
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μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. 

8. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02.11.2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Την αξιολόγηση της Μάλτας καθώς και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος Click 

Duo στη Μάλτα [αριθμ. έγκρισης: 2016-11-21 P02 (SZ)]. 

10. Τις με αριθμ. 14327/163135/23.12.2014, 1218/15304/06.02.2015 και 12265/133397/29.11.2016 

αιτήσεις της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας ΟΧΟΝ 

ΙΤΑLIA, SpA. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρο 33, 37.4 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν AXION COMBI της εταιρείας ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA, 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 

70195 
30.01.2017 
31.07.2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα AXION COMBI 
1.2.β Μορφή:  Μίγμα εναιωρήματος μικροκαψουλών και 

συμπυκνωμένου αιωρήματος (ΖC) 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 
 
Δραστική Ουσία 1 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Terbuthylazine  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
98 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Τριαζίνες  

 

Παρασκευαστής  OXON Italia S.p.A – Via Sempione 195  
20016, Pero (MI)  

Ιταλία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

OXON Italia S.p.A. 
Strada Prov.le Km 2.6 

27030 Mezzana Bigli, Ιταλία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Terbuthylazine όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης 

για οριστική έγκριση με ημερομηνία 23.12.2014 (Αρ. Πρ. 

ΥπΑΑΤ 14327/163135) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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Δραστική Ουσία 2 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Pendimethalin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
92 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Δινιτροανιλίνες  

 

Παρασκευαστής  BASF Agro B.V., 

Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7, 
8055 Zurich, 

Ελβετία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

Α) BASF Corporation. Hannibal Plant 3150 Highway JJ Hannibal 

(Palmyra), MO 63461, Η.Π.Α. 
Β) Finchimica Spa Via Cimarosa 4. MILANO Lombardy 20144., 

Ιταλία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Pendimethalin όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης 

για οριστική έγκριση με ημερομηνία 13.4.2004 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑΤ 

100637) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA  
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy 

Τηλ.: +39 02 35378235 

Fax: +39 (02) 3390 275 

E-mail: EGallizia@oxon.it 

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Απόστολος Σαμούδης 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 32 

Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 5223 834 

Fax: 210 5223 139 

E-mail: info@sipcam.gr 

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 

στη χώρα) 

ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 32 

Κορωπί -Αττικής 

Τ.Κ.: 19400 

Τηλ.: +30 210 522 3834 
Fax: +30 210 522 3139 

E-mail: info@sipcam.gr 

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: OXON ITALIA SpA,  
Via Sempione 195, 20016, Pero, MI, Ιταλία 
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ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος:  

 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 
SIPCAM SpA,  
Via Vittorio Veneto 81, 26857, Salerano Sul Lambro (LO), 

Ιταλία 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. SIPCAM SpA, Iταλία 

 

2. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ  

Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής 

 

3. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, Νέα Σάντα Κίλκις 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Terbuthylazine: 12.50 % β/ο 

   Pendimethalin: 25.00 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες: 65.09% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 12265/133397/29.11.2016 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
2 

Συσκευασίες  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 1 λίτρο HDPE 

2 Μπιτόνια 3, 5, 6, 10, 12 και 20 λίτρα HDPΕ 

 
3  

 

Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπάρα ψεκασμού.  

 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Aνακινήστε καλά το 

σκευάσμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την 

απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.  

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε 

τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 

ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του 

προϊόντος.  
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 

με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 

ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουμένως με τρύπημα εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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4  

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Ευρέως φάσματος προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση 

ετήσιων ζιζανίων (αγρωστωδών και πλατύφυλλων). Είναι μίγμα των 

δραστικών ουσιών terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των τριαζινών 

και  pendimethalin που ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών.   

Η terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα 

φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Η pendimethalin 

παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους μεριστωματικούς  

ιστούς. 

 

5  Φάσμα δράσης 
Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

 

 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

κ. εκ./ 

στρέμμα 

Όγκος ψεκ. υγρού 

λίτρα / στρέμμα 
  

Αραβόσιτος Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

400 20-50 Εφαρμόζεται 

προφυτρωτικά της 

καλλιέργειας μετά 

τη σπορά 

1 

Βαμβάκι Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια* 

400 

 

20-50 Εφαρμόζεται 

προφυτρωτικά της 

καλλιέργειας μετά 

τη σπορά  

1 

 Cynodon 

dactylon 

(Αγριάδα) 

600 20-50 Εφαρμόζεται 

προφυτρωτικά της 

καλλιέργειας μετά 

τη σπορά  

1 

Παρατηρήσεις: 
 
1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια 
Καλαμπόκι 
Πολύ Ευαίσθητα: Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), Polygonum convolvulus (Πολύγωνο), Portulaca 

oleracea (Αντράκλα), Veronica persicaria (Βερόνικα). 

 
Ευαίσθητα:  
Amaranthus retroflexus (Τραχύ Bλήτο), Chenopodium album (Λουβουδιά), Datura stramonium (Τάτουλας), 

Echinocloa crus-galli (Μουχρίτσα), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά), Setaria spp. (Σετάρια), Solanum 

nigrum (Αγριοτοματιά), Xanthium spp. (Αγκάθι). 

 

Μετρίως ευαίσθητα:  
Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά), Εuphorbia prostrata, Heliotropium europaeum (κοινό ηλιοτρόπιο), 

Solanum physalifolium  

 

Βαμβάκι 

Ευαίσθητα:  

Amaranthus retroflexus (Τραχύ Bλήτο), Chenopodium album (Λουβουδιά), Datura stramonium (Τάτουλας),  

Polygonum  persicaria (Αγριοπιπεριά), Portulaca oleracea (Αντράκλα), Solanum nigrum (Αγριοτοματιά), 

Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα), Echinocloa crus-galli (Μουχρίτσα)  
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Μετρίως ευαίσθητα:  

Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά), Sorghum halepense (Βέλιουρας).  

*Cynodon dactylon (Αγριάδα /στη δόση των 600 κ. εκ./στρ.). 

 

2. Η δράση του ΑΧΙΟΝ COMBI στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική 

υγρασία. Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση εντός 2 εβδομάδων, συνιστάται ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες 

μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. 

 

6 . 

 

 

 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 

(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι 

δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο 

δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προς-  

 τατευόμενης καλλιέργειας - 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Να μην επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του προϊόντος στον ίδιο 

αγρό εντός διαστήματος 12 μηνών.  

 

Διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών θα πρέπει να παρέλθει από την 

εφαρμογή του προϊόντος (ακόμη και στις περιπτώσεις αποτυχίας 

της αρχικής καλλιέργειας αραβοσίτου ή βαμβακιού) για τη σπορά 

άλλων καλλιεργειών, εκτός βέβαια από τις καλλιέργειες για τις 

οποίες συνιστάται (αραβόσιτος και βαμβάκι) καθώς και φασόλι. 

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει καλή κατεργασία του 

εδάφους πριν τη σπορά τους. 

 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου ή των ζώων στην 
 

 καλλιέργεια στην οποία έχει  

 εφαρμοστεί το σκεύασμα Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το 

ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.  
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους 

Δεν προκαλείται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και 

δόσεις. 

Στο βαμβάκι, κάτω από δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης των φυτών 

μπορεί να εμφανισθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας 

χωρίς επίπτωση στην παραγωγή. 
Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες αραβοσίτου που 

προορίζονται για σποροπαραγωγή. 

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι. 

 

9  Εικονογράμματα κινδύνου ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
           GHS09 
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10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

EUH208: Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια εντός 7 ημερών οι εργάτες θα 

πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  

 

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία 
φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 
μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αραβόσιτου και 
μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για 
την καλλιέργεια του βαμβακιού. 
 
SPe3: Για να προστατέψτε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. 

 

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα στα οποία 

έπεσε ψεκαστικό υγρό. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό, σε άνετη θέση άνετα και 

καλύψτε τον καλά. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και 

καλέστε γιατρό για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας των 

αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και 

σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό 

κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο 

νερό.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό, καλέστε αμέσως ιατρική 

βοήθεια. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε 

γιατρό. 
Αντίδοτο: Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες. Ακολουθείστε 

συμπτωματική θεραπεία. 

 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 
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13 Προστασία των καταναλωτών 

 

 

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αραβόσιτος, Βαμβάκι Δεν ορίζεται (προφυτρωτική εφαρμογή) 
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Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από πηγές θερμότητας 

άμεσο ηλιακό φως . 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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  

 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 Kατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων  

 Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ την κάτωθι μελέτη: 

 

A fully validated analytical method (including ILV), according to SANCO/825/00 rev. 8.1, for the 

determination of residues of terbuthylazine in commodities with high oil content. 
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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 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 Κανονισμό 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 
 
 
 

         Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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