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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,              04-04-2019  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13225/176595 Π.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

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

TELEFAX: 210 92 12 090   easgiannitsa.kallio@gmail.com 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 9287211 Κοιν.:  SYNGENTA Hellas AEBE 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     

     

     

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αίτησης για κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν ENVOKE 75 WG (δ.ο. trifloxysulfuron), για μεταφυτρωτική 

χρήση στο βαμβάκι »    
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) 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 (ΕΚ) 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 τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.  

3. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».  

4. 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) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει. 

5. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 

Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

6. Την αριθ. πρωτ. 12611/168592/05-12-2018 αίτηση του ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ και τη καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS), καθώς και την αριθ. πρωτ. 

1841/31411/15.2.19 αίτηση της εταιρείας SYNGENTA Ελλάς ΑΒΕΕ. 

7. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ των Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Καρδίτσας, 

Φθιώτιδας, Τρικάλων, Έβρου, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Κιλκίς, Ηλείας, Πιερίας, Ευβοίας, 

Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Καβάλας και Χαλκιδικής. 

8. Το αριθ. ΕΜΠ 2233/14.12.18 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. 

9. Το από 25-2-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής. 

10. Το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα πειράματα υπολειμμάτων (22) στη προτεινόμενη δόση εφαρμογής, προκύπτει 

ότι σε όλα τα πειράματα, τα υπολείμματα στον αποχνωομένο σπόρο και στο βαμβακέλαιο ήταν <0,1 ppm. 

11. Το από 19-3-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε   
 

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ENVOKE 75 WG 

(δραστική ουσία: trifloxysulfuron), για μεταφυτρωτική χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού εντός των 

Περιφερειακών Ενοτήτων: Πέλλας, Ημαθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Τρικάλων, 

Έβρου, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Κιλκίς, Ηλείας, Πιερίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης, 

Μαγνησίας, Καβάλας και Χαλκιδικής, 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 

70.160 

04-04-2019 

01-08-2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ENVOKE 75 WG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών 

κατά ISO 

Trifloxysulfuron  

(Trifloxysulfuron-sodium; 2-pyridinesulfonamide, 

N-[[(4,6-dimethoxy-2- 

pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(2,2,2-

trifluoroethoxy)-, monosodium salt, monohydrate) 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

90 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Sulfonylurea 

Παρασκευαστής Syngenta Crop Protection AG 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

1. KISCHEMICALS Manufacturing 

&Mercantile LLC 

Gyártelep 

H-3792 Sajóbábony 

Ουγγαρία 

 

2. Syngenta Crop Protection AG 

Breitenloh 5  

CH-4333 Münchwilen 

Ελβετία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

έχουν υποβληθεί με την αριθ. πρωτ. 

11375/130036/25.11.15 αίτηση της εταιρείας 

SYNGENTA. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas AEBE, 

Τ.Κ.15349 Ανθούσα Αττικής 

Τηλ.:210-6666612-13, Fax:210-6665777 

E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Syngenta Hellas AEBE 

Ον/πώνυμο: Boύλα Καλλιακάκη 

Ταχ. Δ/νση: Ανθούσα Αττικής 

Τ.Κ.: 15349 

Τηλ.: 210-6666612-13 

Fax: 210-6665777 

E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

Syngenta Hellas AEBE 

Τ.Κ.15349 Ανθούσα Αττικής 

Τηλ.:210-6666612-13 

Fax:210-6665777 

E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

 

1. Van Diest Supply Company,  

1434 220th Street 

Webster City, Iowa 50595,  

ΗΠΑ  

2. GOWAN MILLING, LLC. 

12557 EAST COUNTY 7TH STREET 

YUMA 

ARIZONA 85367, USA 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

 

1. Van Diest Supply Company,  

1434 220th Street 

Webster City, Iowa 50595,  

ΗΠΑ  

1. GOWAN MILLING, LLC. 

12557 EAST COUNTY 7TH STREET 

YUMA 

ARIZONA 85367, USA 

2. Syngenta Hellas 

Οινόφυτα Βοιωτίας 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

trifloxysulfuron 75 % β/β 

Βοηθητικές ουσίες 25 % β/β 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

1.2 Συσκευασία(ες):  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Μπουκάλι μέσα σε χάρτινο κουτί 100 γρ PE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  

 Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός καθολικός ή κατευθυνόμενος στις 

γραμμές ψεκασμός.  

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 

ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την συνιστώμενη 

ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το 

υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε αμέσως υπό συνεχή 

ανάδευση. 

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  

Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος  (2 λίτρα ανά 100 λίτρα νερό). 

 Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:  

1. Αδειάστε τελείως το βυτίο. 

2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα 

από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και 

αδειάστε το ξανά.  

3. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε το 

αμμωνιακό διάλυμα. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του 

συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει.  

4. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) 

άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία.  

5. Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των 

φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό 

νερό. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή 

γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

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

την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 

συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

Συνδυαστικότητα:  Να μη το αναμειγνύεται με άλλα σκευάσματα.  

  

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση 

πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. 

Το ENVOKE 75 WG απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες και δρα 

σαν αναστολέας του ενζύμου οξυγαλακτική συνθετάση (ALS), 

αναστέλλοντας έτσι τη βιοχημική διαδικασία σύνθεσης απαραίτητων 

αμινοξέων για την ανάπτυξη του φυτού.  

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης  

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

ζιζάνιο 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα 

/ στρέμμα 

Βαμβάκι 

(GOSHI) 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια: 

Κύπερη (Cyperus 

esculentus 

CYPES, Cyperus 

rotundus 

CYPRO) 

 

1-1.5* - 25-30 Καθολικός ψεκασμός 

μεταφυτρωτικά από 

το στάδιο των 5 

πραγματικών φύλλων 

έως το στάδιο των 9 

πραγματικών φύλλων 

για το βαμβάκι. 

(BBCH 15-19) 

 

1 
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Αγριοβαμβακιά 

(Abutilon 

theophrasti 

ABUTH) 

1.5-2* - 25-30 Κατευθυνόμενος 

ψεκασμός ανάμεσα 

στις γραμμές 

μεταφυτρωτικά από το 

στάδιο των 5 

πραγματικών φύλλων  

έως το στάδιο των 9 

πραγματικών φύλλων 

για το βαμβάκι. 

(BBCH 15-19) 

1 

Παρατηρήσεις: 

1) Το σκεύασμα εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ζιζάνια κατά την 

περίοδο έντονης ανάπτυξης τους τα οποία δεν είναι σε κατάσταση stress. 

2) Το σκεύασμα εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε εδάφη με αυξημένη 

υγρασία. 

3) *Οι μέγιστες δοσολογίες να εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της κύπερης. 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνίσταται η εναλλαγή με 

άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης ή η χρήση εναλλακτικών-

μη χημικών μεθόδων.  

Το ENVOKE 75 WG δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια 

είναι σε κατάσταση stress λόγω δυσμενών συνθηκών όπως ξηρασία, κρύο, 

χαλάζι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να 

επανασπαρθεί βαμβάκι μετά από 30 ημέρες από τη 

τελευταία επέμβαση με ENVOKE. 

 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Η σπορά χειμερινού σιταριού, βαμβακιού και η φύτευση 

μεταφυτευόμενης τομάτας επιτρέπεται την επόμενη 

καλλιεργητική περίοδο ενώ η σπορά καλαμποκιού, 

ηλίανθου, ρυζιού, σόγιας, πατάτας και η φύτευση 

μεταφυτευόμενου καπνού επιτρέπεται μετά από 2 

καλλιεργητικές περιόδους. Για σπορά οποιασδήποτε άλλης 

καλλιέργειας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 18 μήνες 

από την εφαρμογή του ENVOKE 75 WG.  

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Να μην εισέρχεστε στον αγρό πριν περάσουν 12 ώρες από 

το ψεκασμό. 

 

 

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Μεταφυτρωτικές εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνισμα των 

φύλλων και μειωμένη ανάπτυξη των μεσογονατίων διαστημάτων αλλά τα 

συμπτώματα είναι παροδικά και η απόδοση της καλλιέργειας δεν 

επηρεάζεται. 
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9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 
 Προσοχή 

 

10  Φράσεις Η 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  Φράσεις P P102 Μακριά από παιδιά. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

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

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. 

Να φοράτε μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι και ειδικά 

προστατευτικά γάντια και γυαλιά. 

SPE3 Να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από 

επιφανειακά νερά και φυτά μη στόχους. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του 

προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο 

Κέντρο Δηλητηριάσεων. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. 

Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό για 

15-20 λεπτά. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική 

συμβουλή.  

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά και 

ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους 

φακούς επαφής- αν υπάρχουν- μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να 

ξεπλένετε τα μάτια σας με νερό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν 

γιατρό για ιατρική συμβουλή.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή το κέντρο 

δηλητηριάσεων. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας το πει ο γιατρός 

ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγήσετε υγρά στον παθόντα. Μη 

χορηγήσετε τίποτα από το στόμα αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν 

δεν αναπνέει, καλέστε άμεσα ιατρική βοήθεια και εφαρμόστε τεχνική 

αναπνοή. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική 

συμβουλή. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

 

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή  
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Βαμβάκι 60  

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του σκευάσματος. 

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία 

σε καλά αεριζόμενο χώρο  παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. 

 

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. 
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Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, 

είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

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

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

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.  

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 (ΕΕ) 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. 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. 

6. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης 

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

μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:  

6.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας. 

6.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή 

της παρούσας.  

6.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια-στόχους.  

6.4.Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Ο αιτών ή/και ο κάτοχος της άδειας, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                         Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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