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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   31 - 05 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:   6146/63508 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

  Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 

Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι 

   

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   (με απόδειξη) 

TELEFAX: 210 92 12 090    

Πληροφορίες: Η. Κιούλος Κοιν.:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τηλέφωνο: 210 928 7220    

e-mail: syg040@minagric.gr    

     

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 

7457/09.03.1994 οριστικής έγκρισης 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) DEVRINOL 45 SC 

(δ.ο. napropamide) ως προς την 

εγγυημένη σύνθεση, τον 

παρασκευαστή και το εργοστάσιο 

παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της 

έγκρισης, τον υπεύθυνο 

επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την 

τελική συσκευασία και σήμανση, 

τον παρασκευαστή, το εργοστάσιο 

παρασκευής και  συσκευασίας του 

σκευάσματος, τη συσκευασία του 

σκευάσματος και την ημερομηνία 

λήξης της έγκρισης» 

   

    

    

    

    

    

     

    

    

    

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 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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις 

mailto:syg040@minagric.gr
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3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και 

Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων 

παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) 

του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. 

4. Τον Κανονισμό (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  

5. 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 και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 

/rev.3/ 2008. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 

7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της 

εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού». 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 92501/20-01-2011 αίτηση & με αριθ. πρωτ. 811/10485(27.01.2012) 

συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Τροποποιούμε την με αρ. αριθ. 7457 έγκριση διάθεσης στην αγορά, του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DEVRINOL 45 SC (δ.ο. napropamide) 

η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 68646/09.03.1994 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 

ως προς: την εγγυημένη σύνθεση, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής 

της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την 

τελική συσκευασία και σήμανση, τον παρασκευαστή, το εργοστάσιο παρασκευής και  

συσκευασίας του σκευάσματος, τη συσκευασία και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, 

η οποία και διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

7457 

09.03.1994 

30-06-2016 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DEVRINOL 45 SC 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 

 

1.3 Δραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονομασία της/των 

δραστική/ςών ουσίας/ών κατά ISO 
Napropamide: 

(χημική ομάδα): αμίδια 
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β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

Napropamide: 93,00 % (β/β) 

min 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: UNITED PHOSPHORUS LIMITED 

Chadwick House, Birchwood Park,  

Warrington, WA3 6AE, United Kingdom 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. UNITED PHOSPHORUS LIMITED 

 United Kingdom 

 

(η Δ/νση του εργοστασίου είναι  

εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας Napropamide όπως έχουν 

κατατεθεί από την Παρασκευάστρια 

Εταιρεία UNITED PHOSPHORUS 

LIMITED κατά την διαδικασία 

συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρηση 

με ημερομηνία 20.01.2011 (Αρ.Πρ. 

Υ.Α.Α.Τ. 92501) και παραμένουν στα 

αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της έγκρισης:
 
 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 

Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax: 211 120 5572 

E-mail:technical@alfagro.gr 

martha.paissiou@alfagro.gr 

 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήμανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

 

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: UNITED PHOSPHORUS LIMITED 

Chadwick House, Birchwood Park,  

Warrington, WA3 6AE, United Kingdom 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 
UNITED PHOSPHORUS LIMITED 

 United Kingdom 

 

 

mailto:martha.paissiou@alfagro.gr
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ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1) UNITED PHOSPHORUS LIMITED 

 United Kingdom  
2) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα, Βοιωτίας 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία Napropamide 45 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες 56 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος προσδιορίζεται στην DPD της 

αίτησης της εταιρείας με αριθ. πρωτ. 

93956/30.01.2004 και παραμένουν στα 

αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

 

 

2 Συσκευασία 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες  50, 100, 150, 200, 250, 500 κ.εκ. 

& 1 λίτρο 

Πλαστικό τύπου Fluorinated-PE, 

COEX, PET, SELLAR με κατάλληλα 

πώματα ασφαλείας  .   

2 Δοχεία 5 & 10 λίτρα Πλαστικό τύπου Fluorinated-PE, 

COEX, PET, SELLAR με κατάλληλα 

πώματα ασφαλείας  .   

 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό έδάφος με 40 - 50 

λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα. Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm 

(45 psi) και μπεκ  τύπου σκούπας. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται  υπό 

συνεχή ανάδευση. Μετά την εφαρμογή, αν δεν βρέξει μέσα σε 1-7 μέρες  - 

ανάλογα με την εποχή – θα πρέπει να γίνει ενσωμάτωση  με τεχνητή βροχή,.  

 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:   
Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Διαλύουμε την απαιτούμενη 

ποσότητα του φαρμάκου σε λίγο νερό, σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το 

ψεκαστικό με το 1/3 του αιτούμενου νερού και προσθέτουμε την προδιάλυση 

του φαρμάκου με συνεχή ανάδευση, προσθέτοντας το υπόλοιπο νερό.  

 

Συνδυαστικότητα: -- 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 

συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση 

της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 

πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις 

ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλίως. Αναστέλλει την ανάπτυξη 

των ριζών και των φυτών γενικότερα. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

 

Καλλιέργειες Στόχοι 
Δόσεις 

σκευάσματος 

(κ.εκ./ στρέμμα) 

 

Όγκος 

ψεκαστ. 

υγρού 

(λίτρα / 

στρέμμα) 

Τρόπος και Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Φράουλα 

(4) 

Ετήσια και 

πολυετή 

Αγρωστώδη και 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

(1), (2) 

 

700-1000 

(3) 

 

40-50 Εφαρμόζεται σε 

μεταφυτευόμενη και ήδη 

εγκατεστημένη 

φράουλα:  

α) την άνοιξη, ψεκάζεται 

στην επιφάνεια του 

εδάφους. Εάν δε βρέξει 

μέσα σε 1 εβδομάδα 

πρέπει να γίνει 

ενσωμάτωση με τεχνητή 

βροχή ή να ενσωματωθεί 

σε βάθος 2,5-5 εκατ.  

β) τέλη ανοίξεως και το 

καλοκαίρι ψεκάζεται 

στην επιφάνεια του 

εδάφους. Εάν δε βρέξει 

μέσα σε 24 ώρες πρέπει 

να ενσωματωθεί με 

τεχνητή βροχή. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Καπνός 

Τομάτα, 

Πιπεριά 

 

Ετήσια και 

πολυετή 

Αγρωστώδη και 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

(1), (2) 

 

250-500 

 

40-50 α) Εφαρμόζεται πριν τη 

μεταφύτευση με 

ομοιόμορφο ψεκασμό 

του εδάφους και 

ενσωμάτωση σε βάθος 

2,5-5 εκατ. μέσα σε 2 

ημέρες από την 

εφαρμογή. 

β) Προφυτρωτικά: 

επιφανειακός ψεκασμός 

αμέσως μετά τη σπορά 

ακολουθούμενος με 

τεχνητή βροχή 1-2,5 

χιλιοστά (αν δε βρέξει 

μέσα σε 2 ημέρες). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ΣΠΟΡΕΙΑ 

(Καπνού, 

Τομάτας, 

Πιπεριάς). 

Ετήσια και 

πολυετή 

Αγρωστώδη και 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

(1), (2) 

 

250 -500 

ή  

25-50 κ.εκ. /100 

m2 

 

200 – 

250 

λίτρα/100 

m2 

Εφαρμόζεται στην 

επιφάνεια του σπορείου 

μετά τη σπορά και 

πάντοτε πάνω στο 

στρώμα κοπριάς ή 

άμμου που προστίθεται 

πάνω από το σπόρο. 

Μπορεί να γίνει 

ψεκασμός με 

χειροκίνητο ψεκαστήρα 

πλάτης και να 

ενσωματωθεί με 

ποτιστήρι. 

 

1 

 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ 

(Μηλιά 

Αχλαδιά) 

 

ΠΥΡΗΝΟ-
ΚΑΡΠΑ 
(Ροδακινιά 

Βερικοκιά 

Δαμασκηνιά 

Κερασιά 

Βυσσινιά) 

 
ΕΣΠΕΡΙΔΟ-

ΕΙΔΗ 
(Πορτοκαλιά, 

Λεμονιά, 

Μανταρινιά, 

Γκρέιπ φρουτ ) 

 

ΑΜΠΕΛΙ 

(για 

επιτραπέζια 

και 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια) 
 

 

 

Ετήσια και 

πολυετή 

Αγρωστώδη και 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

(1), (2) 

 

900-1000 

 

40-50 α) Πριν το φύτεμα, 

εφαρμόζεται με 

ψεκασμό του εδάφους 

μετά την προετοιμασία 

του και ενσωμάτωση σε 

βάθος 5 εκατ. μέσα σε 5 

ημέρες από την 

εφαρμογή (οι γυμνές 

ρίζες να μην έρχονται σε 

επαφή με το ψεκασμένο 

έδαφος). 

β) Επιφανειακή 

εφαρμογή μετά το 

φύτεμα ή σε 

εγκατεστημένα φυτά. 

Συνιστάται ψεκασμός σε 

γυμνές επιφάνειες (εάν 

υπάρχουν πολλά ζιζάνια 

χρησιμοποιείται μίγμα 

με ένα ζιζανιοκτόνο 

επαφής). Πρέπει να 

χρησιμοποιείται αρκετό 

νερό για τα υπάρχοντα 

ζιζάνια και να φθάνει 

στην εδαφική επιφάνεια. 

Αν δε βρέξει μέσα σε 7 

ημέρες ποτίζεται με 

τεχνητή βροχή 1-2,5 

χιλιοστά. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Παρατηρήσεις: 

1) Ανθεκτικά ζιζάνια: 

 Αγριοπανσές  (Viola arvensis) 

    Ραπανίδα  (Raphanus raphanistrum) 

   Δωδεκάνθι  (Lamium amplexicaule) 

     Σινάπια  (Sinapis arvense) 

     Κίρσιο   (Cirsium arvense) 

  Στύφνος  (Solanum nigrum) 

 

2) Αν εφαρμοστεί νωρίς την άνοιξη καταπολεμά τα ριζώματα της αγριάδας, του βέλιουρα 

και της κύπερης. 

3) Οι μικρές δόσεις είναι για ελαφρά εδάφη και οι μεγάλες δόσεις για βαριά εδάφη. 

4) Να μη ψεκάζετε στη φράουλα από την άνθιση μέχρι τη συγκομιδή. 

5) Να μη χρησιμοποιείται σε εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10%, όπως επίσης και 

σε πολύ ξηρικά και αμμώδη εδάφη. 

 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό 

τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Ειδικές προφυλάξεις για τα Ζιζανιοκτόνα (SZ Φράσεις): 

SΖ1   Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, 

λιπάσματα και σπόρους. 

SΖ2   Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα 

ζιζανιοκτόνα. 

SΖ5   Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές 

ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτηρά). 

SΖ7   Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 

SΖ8   Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην 

αυξάνετε τις δόσεις. Μην ψεκάζετε στο ίδιο χωράφι πάνω 

από μία φορά το χρόνο. 

SΖ9   Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm. (45 psi). 

SΖ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε 

συνιστάται. 

SΖ12 Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα 

με νερό και απορρυπαντικό. 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας ---  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν SΖ3  Μη σπέρνετε στο ίδιο χωράφι μηδική, σιτηρά, 

σόργο, καλαμπόκι, μαρούλια και ζαχαρότευτλα πριν 

περάσουν δώδεκα (12) μήνες από την εφαρμογή του 

σκευάσματος. 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια  Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την 

ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) μήνες.  στην οποία έχει εφαρμοστεί το  

 σκεύασμα   
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους. 

Είναι φυτοτοξικό για τα σιτηρά. Το σκεύασμα όταν 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες 

χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής δεν παρουσιάζει 

προβλήματα φυτοτοξικότητας. 

 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

Xi - Ερεθιστικό  

Ν – Επικίνδυνο για το περιβάλλον  

 

10  Φράσεις R R36 – Ερεθίζει τα μάτια.  

R51/53 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

11  Φράσεις S S1/2, Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

S13, Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21, Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. 

S26, Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με 

άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

S35, Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή 

τρόπο.  

S36/37, Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και  

κατάλληλα γάντια. 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: 

S60, Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή 

τους επικίνδυνα απόβλητα. 

S61, Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε 

σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  

SΡ1, Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, 

ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου 

είναι δυνατόν). 

Σε περίπτωση κατάποσης: να μην προκληθεί εμετός. 

Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στο νοσοκομείο και δείξτε την 

ετικέτα. 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Μέγιστα Όρια 

Υπολειμμάτων (MRLs) 

Φυτικά Προϊόντα MRLs  

(mg/kg) 

 

Napropamide Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 

396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.  
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13.2 Τελευταία επέμβαση Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

πριν τη συγκομιδή ή --- ---  

πριν τη διάθεση στην   

αγορά όταν πρόκειται  

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 
 

  

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό και 

δροσερό. 

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο(2) 

χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.. 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

 

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. 

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 30.06.2014 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης 

αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση 

σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97. 

 

Β Γενικές υποχρεώσεις  

 
  

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις 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 ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 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 Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα 

πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

  

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 


