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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 - 6 - 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 5170/61202 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.   

 
Ταχ . ∆/νση: Συγγρού 150 Προς: SAPEC AGRO ITALIA SRL 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Via varese 25/D, 
TELEFAX: 210 92 12 090   21047 Saronno (VA), ITALY 
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης   
Τηλέφωνο: 210 928 7225  ∆ια µέσου της εταιρείας 
Email: ptheodoris@minagric.gr   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &  
   Σια Ε.Ε.  
   Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι 
   a.toutoutzidakis@yahoo.gr  
    
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής   άδειας διάθεσης στην 

αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(εντοµοκτόνο) EXPEDIENT 10 EC.  

 

 
ΑΠΟΦΑ ΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

   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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.  

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

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011, µε 
τον οποίο συµπεριελήφθη η δραστική ουσία pyriproxyfen στον κατάλογο των εγκεκριµένων 
δραστικών ουσιών.  

4. Τον Κανονισµό 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) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη µε αριθ. 
7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστ. προϊόντων.  

6. 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.  
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7. 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.  

8. Τη µε αριθµό 24.252 έγκριση του σκευάσµατος στην Ισπανία (εµπορική ονοµασία στην 
Ισπανία: EXPEDIENT 10 EC).  

9. Τη µε αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου. 

10. Τη µε αριθ. πρωτ. 229/3553/15.1.15 (ΦΕΚ 75/Β΄/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, 
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 
του δικαιώµατος να υπογράφουν «“µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

11. Τις µε αριθ. πρωτ. 104109/30.12.2011 και 1495/18169/13.02.2015 αιτήσεις της εταιρείας 
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ ΕΕ για λογαριασµό της εταιρείας SAPEC AGRO ITALIA 
SRL. 

12. Το ενηµερωτικό σηµείωµα της Γεν. ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε άδεια διάθεσης στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κανονισµού 1107/2009, 
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν EXPEDIENT 10 EC (δραστική ουσία pyriproxyfen) της 
εταιρείας SAPEC AGRO ITALIA SRL, Ιταλία, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
ΕΝΤΥΠΟ 1 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος   

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 14516 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 03/06/2015 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης  31/12/2019 
   
1.2  Φυτοπροστατευτικό προϊόν  
1.2.α Εµπορικό όνοµα  EXPEDIENT 10 EC 
1.2.β Μορφή: ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC) 
 
1.3 ∆ραστική ουσία 
∆ραστική ουσία  
Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

Pyriproxyfen 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία  

98 % (β/β) min 

Χηµική οµάδα Παράγωγα της Πυριδινίλης (Pyridinil) 
Παρασκευαστής PDDA - Εκπρόσωπος: SAPEC AGRO 

S.A.U. 
C/ Botiguers, 3 4ª planta – Parque Empresarial 
Táctica, 46980 Paterna ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Mr. A. Manuel Duarte 
Phone: +351  213 222 731 
Fax:  +351  213 222 735 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Rudong Zhongyi Chemical Co. Ltd. 
Yangkou Industrial Development Zone, 
Rudong, Jiangsu Province,  KINA 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Ρyriproxyfen PDDA όπως προσδιορίζονται 
στο Annex II - Doc J της αίτησης ή όπως αυτές 
έχουν µεταγενέστερα τροποποιηθεί µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Αρµόδιας Αρχής και 
παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
α) Κάτοχος της έγκρισης: SAPEC AGRO ITALIA SRL 

Via varese 25/D, 21047 Saronno (VA), Ιταλία 
Mr. G. Locatelli 
Τηλ.: +39 02 84944669 
Fax: +39 02 9621685 
E-mail: info.sapecitalia@agro.sapec.pt 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τσιτούρη 22, 152 31, Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6725174 
E-mail: aconsult@otenet.gr 

  
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά 

ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε., 
θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ  (ΒΙ.ΠΑ), 
Τ.Κ.: 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2295029350 
E-mail: agro@elton.gr 

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: SAPEC Agro S. A. 

Alameda dos Oceanos 
Lote 1.06.1.1 - 3º A 
Parque das Nações 
1990-207 Lisboa, Πορτογαλία 
 
Mr Manuel Duarte 
Τηλ.: 351 213 222 749 
Fax: 351 213 222 735 
E-mail:aduarte@agro.sapec.pt 

  
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος SAPEC AGRO S.A. 

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 
Setúbal, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Τ.Κ.: 2910-852 
Tel.: +351 265710100 
Fax: +351 265710105 
E-mail: dg@agro.sapec.pt   

  
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσµατος SAPEC AGRO S.A. 

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 
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Setúbal, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Τ.Κ.: 2910-852 
Tel.: +351 265710100 
Fax: +351 265710105 
E-mail: dg@agro.sapec.pt 
& 
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΑΒΕΕ. 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.  
570 22 
ΤΗΛ: 2310 796556 
FAX: 2310 796506 
E-mail: info@agrology.eu   
& 
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,  
Τ.Θ. 58, θέση Ξηροπήγαδο,  
ΤΚ 19600 Μάνδρα Αττικής,  
Τηλ.: 210 5559001,  
FAX: 210 5556100 
& 
AGROTECHNICA ΟΒΕΕ, 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112 

  
στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

Pyriproxyfen 10 % β/o 
Βοηθητικές ουσίες  88,97 % β/β 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι 
της παρούσας. Είναι εµπιστευτική πληροφορία 
και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιαλίδια 10 κ.εκ. Πλαστικό τύπου COEX (HDPE 
/EVOH) ή COEX (HDPE /PA)  

2. Φιάλη 
25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 500, 600, 700, 750, 800, 1000 
κ.εκ. 

Πλαστικό τύπου COEX (HDPE 
/EVOH) ή COEX (HDPE /PA)  

2. ∆οχείο (1.5), 2, 3 και 5 λίτρα Πλαστικό τύπου COEX (HDPE 
/EVOH) ή COEX (HDPE /PA)  

 

3 Οδηγίες 
χρήσης: 

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυµφικά 
στάδια των εχθρών, κατά προτίµηση εναντίον προνυµφών πρώτου 
σταδίου.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίζουµε το δοχείο του 
ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Αραιώνουµε το φάρµακο 
σε µικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
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Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού µε καθαρό 
νερό τρεις φορές.  
 
Συνδυαστικότητα: --  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: 
Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας 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 ανάκτηση ενέργειας. 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος 
δράσης: 

Εντοµοκτόνο - ρυθµιστής ανάπτυξης, µιµητικό της ορµόνης νεότητας των 
εντόµων. Επιδρά µέσω επαφής και κατάποσης στη µορφογένεση, την 
αναπαραγωγή και την εµβρυογένεση των εντόµων, ανάλογα µε το στάδιο 
ανάπτυξής τους (ωά, προνύµφη, νύµφη, ακµαίο), παρεµποδίζοντας την 
οµαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.  
Συγκεκριµένα έχει επίδραση: 
α) σε ωά ηλικίας 1-3 ηµερών όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή 
επιβραδύνεται και παρατηρούνται µετεµβρυακές αλλαγές 
β) αναστέλλει την µεταµόρφωση των προνυµφών 
γ) προκαλεί παρεµπόδιση της έκδυσης των νυµφών και της εµφάνισης των 
ακµαίων και 
δ) έχει στειρωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, µε αποτέλεσµα µειωµένη 
ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιµότητας των ωών. 
Η αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος στα έντοµα-στόχους εµφανίζεται 
πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόµενη µε εντοµοκτόνα που δρουν στο 
νευρικό σύστηµα των εντόµων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και 
αλευρώδη, όταν εφαρµόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η 
µετακίνηση της δραστικής ουσίας pyriproxyfen στα φυτά είναι 
διελασµατική. 
Έχει µεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να 
έρθουν τα έντοµα σε επαφή µε το σκεύασµα και να γίνει κατάποση. 

 

 

5 Φάσµα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος 

∆όσεις σκευάσµατος 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 
εφαρµογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο. 
Μεσο-
διάστηµα 
εφαρµογών 

κ.εκ./ 
στρ. 
(µεγ.) 

κ.εκ./100 
λίτρα 
ψεκαστ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
Υγρού 
λίτρα/στ 

Εσπεριδοειδή 
(πορτοκαλιά, 
λεµονιά, λάιµ, 
γκρέιπφρουτ 

Κοκκοειδή 
Κόκκινη ψώρα 
(Aonidiella sp) 
Ασπιδιωτός 

112,5 50 – 75 
100 – 
150 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των πρώτων 
προνυµφικών 

1 
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και 
µανταρινιά) 

(Aspidiotus sp), 
Λεκάνιο 
(Saissetia sp), 
Μυτιλόµορφη 
ψώρα 
(Lepidosaphes 
beckii) 
Παρλατόρια 
(Parlatoria 
pergandei) 

σταδίων της 
1ης γενιάς 

Πυρηνόκαρπα 
(δαµασκηνιά, 
κερασιά, 
βερικοκιά, 
βυσσινιά, 
νεκταρινιά και 
ροδακινιά) 

Κοκκοειδή 
Ψώρα του Σαν 
Ζοζέ 
(Quadraspidiotus 
perniciosus) 

50 40 – 50 
70 – 
100 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των πρώτων 
προνυµφικών 
σταδίων 

1 (πριν την 
άνθηση) 

Μηλοειδή 
(Μηλιά, 
Αχλαδιά) 

Κοκκοειδή 
Ψώρα του Σαν 
Ζοζέ 
(Quadraspidiotus 
perniciosus) 

50 40 – 50 
70 – 
100 

Ψεκασµός στο 
τέλος του 
χειµώνα στις 
διαχειµάζουσες 
µορφές 

1 (πριν την 
άνθηση) 

Τοµάτα, 
θερµοκηπίου 

Αλευρώδεις 
(Bemisia sp, 
Trialeurodes sp) 

112,5 50 – 75 
100 – 
150 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των πρώτων 
ακµαίων 

2 / 10 

Παρατηρήσεις:  
 

− Σε περίπτωση υψηλών πληθυσµών ακµαίων αλευρώδη, να χρησιµοποιείται κατάλληλο 
ακµαιοκτόνο ώστε να µειωθεί ο πληθυσµός του και κατόπιν να εφαρµόζεται το 
EXPEDIENT 10 EC.  

 
Το εγκεκριµένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 
ΙΙ της παρούσας. 
 

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

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας 
Για να αποφευχθεί η εµφάνιση ανθεκτικότητας, να µην εφαρµόζεται το 
σκεύασµα, ούτε κάποιο άλλο σκεύασµα που περιέχει pyriproxyfen, 
περισσότερο από µια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά 
κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρµογή κατά του αλευρώδη. 

 

 

7 Χρονικό διάστηµα ασφαλείας 
µεταξύ εφαρµογής και: 

 

 
 - σποράς ή φύτευσης της 

προσ- 
τατευόµενης καλλιέργειας  

-- 
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 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που 
ακολουθούν 

-- 

   
 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου 
ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρµοστεί 
το 
σκεύασµα 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά 

 

8 Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και 
κάθε άλλης 
παρενέργειας στα 
φυτά ή τα 
προϊόντα τους 

∆εν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις 
στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες.  

 

9 Εικονογράµµατα 
κινδύνου: 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 
GHS07  GHS08 GHS05 GHS09         

 

10 ∆ηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.  
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.  
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

11 ∆ηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά.  
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώµατα.  
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά µετά το χειρισµό.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύµατα και 
µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο.  
Φοράτε γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και κατά την εφαρµογή και 
επανείσοδο στον αγρό.  
Φοράτε προστατευτικά ενδύµατα κατά την εφαρµογή σε εσπεριδοειδή 
Φοράτε προστατευτικά ενδύµατα και µάσκα κατά την εφαρµογή σε 
τοµάτα θερµοκηπίου.  
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Να 
µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ 
Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω του συστήµατος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.  
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Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε 
µια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:  
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η: 20 µέτρα αν χρησιµοποιηθεί συµβατικός 
εξοπλισµός ή 10 µέτρα µε την χρήση ακροφυσίων µείωσης της 
διασποράς κατά 75%.  
ΜΗΛΟΕΙ∆Η/ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 25 µέτρα αν χρησιµοποιηθεί 
συµβατικός εξοπλισµός ή 15 µέτρα µε την χρήση ακροφυσίων µείωσης 
της διασποράς κατά 75%.  
Spe8: Για να προστατέψετε τα έντοµα επικονίασης στην τοµάτα 
θερµοκηπίου, καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρµογής 
και για 48 ώρες µετά.  
Spο2: Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας µετά τη χρήση. 
Spο5: Αερίστε τα θερµοκήπια στα οποία έγινε η εφαρµογή, µέχρι να 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανείσοδο.  
Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12 Πρώτες 
βοήθειες – 
Αντίδοτο 

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.  
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε 
άφθονο νερό και σαπούνι.  
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συµπτωµατική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-77.93.777 

 

 

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 

 Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, 
λεµονιά, λάιµ, γκρέιπφρουτ και 
µανταρινιά) 

30 

 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 

∆εν ορίζεται λόγω του χρόνου 
εφαρµογής (πριν την άνθηση) 

 Πυρηνόκαρπα (δαµασκηνιά, 
κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, 
νεκταρινιά και ροδακινιά) 

∆εν ορίζεται λόγω του χρόνου 
εφαρµογής (πριν την άνθηση) 

 Τοµάτα θερµοκηπίου 3 
 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσµατος. 

Να αποθηκεύεται 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. 
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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 της παρούσας 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. 
 

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.  

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

 

 
     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
      

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΓΕΝ.   

∆/ΝΣΗΣ   
     Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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