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                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα,   
11  - 2 - 2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ: 10302/114834 π.ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
    Ταχ. Δ/νση: Σωρού 

 18-20, Μαρούσι 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Τ.Κ.: 151 25 
TELEFAX: 210 92 12 090   E-mail: 

ioannis.tsoutsanis@bayer.com  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου    
Τηλέφωνο: 210 92 87 161    

e-mail: syg036@minagric.gr    
 
Θέμα: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) ELEVATE 50 WG (δ.ο. fenhexamid).» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

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 ειδικότερο το άρθρο 34 αυτού. 

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

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 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 

4. Την με έγκριση με αρ. 6772 έγκριση του ομοίου προϊόντος TELDOR 50 WG 
5. Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

6. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/B/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 

mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com
mailto:syg036@minagric.gr
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Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να 
υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού. 

7. Την από 15-9-2014 αίτηση της εταιρείας   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ELEVATE 50 WG της εταιρείας 
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, 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 

60442 
11/2/2015 

31-12-2015 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ELEVATE 50 WG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι 



3  ΑΔΑ: 72ΛΥ465ΦΘΗ-ΦΤΙ 

 

 
1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

fenhexamid 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

970 g/kg min 

Χημική ομάδα Oμάδα υδροξυανιλιδίων 

Παρασκευαστής Bayer Cropscience AG 
Industrial Operations 
Global Formulation 
Alfred-Nobel-Straße 50 
D-40789 Monheim Germany 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
 
Bayer CropScience AG 
Geshaftsbereich Pflanzenschutz production 
Pflanzenschutzzentrum Monheim 
D-51368 Leverkusen,  
Germany. 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας Fenhexamid όπως προσδιορίζονται 
στο Doc J της αίτησης με ημερομηνία 4-6-
2002 (Αρ. Πρ. Υ.Γ 99556) και παραμένουν 
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής (ΣΕΑ). 

 

  

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   

α) Κάτοχος της άδειας: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Σωρού 18-20, Μαρούσι 
ΑΜE: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685 
Τ.Κ. 151 25   
Τηλ.: 210 6166000 
Fax: 210 6109100 
E-mail: www.bayercropscience.gr  

 

http://www.bayercropscience.gr/
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Ταχ. Δ/νση: Σωρού 18-20, Μαρούσι 
Τ.Κ.: 151 25 
Τηλ.: 210 6166374 
Fax: 210 6109100 
E-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

---  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer Cropscience AG 
Industrial Operations 
Global Formulation 
Alfred-Nobel-Straße 50 
D-40789 Monheim Germany 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  
 
1. Bayer CropScience (China) Co.Ltd.   

No.5 Road, Hangzhou Economic & 
Technological, Development Zone  
Hangzhou, 310018, P.R. China  
 

2. Bayer CropScience Limited  
Plot No.: 66/1 to 75/2 G.I.D.C. Indl. 
Estate  
Himatnagar – 383001, Dist. 
Sabarkantha  
Gujarat, India  
 

3. Bayer CropScience AG  
Alte Heerstrasse  
41538 Dormagen, Germany  
 

4. Exwold Technologies Ltd  
PO Box 270, Brenda Road  
Hartlepool TS25 2BW  
United Kingdom  
 

5. Kwizda Agro GmbH  
Kwizdaallee 1  
2100 Leobendorf, Austria  
 

6. SBM Formulation S.A.  
Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621  

 

mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com
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34535 Beziers Cedex, France  
 

7. Schirm GmbH  
Standort Lübeck  
Mecklenburger Strasse 229  
23568 Lübeck, Germany  
 

8. Bayer SAS  
Bayer CropScience  
Site de Villefranche  
1 avenue Edouard Herriot  
BP 442 - Limas  
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex  
France  
 

9. Bayer SAS, Bayer CropScience 
Site de Marle  
Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI 
BP2  
02250 Marle-sur-Serre, Zone 
Industrielle  
France  
 

10. Agraform LLC  
133 East Krauss Street  
St Louis, MO 62111, USA  
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ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
Bayer CropScience, S.L. 
A-3, Madrid - Valencia, KM 342 
46930 - Quart de Poblet (Valencia) 
Spain 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: fenhexamid  50,0 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες 47,9 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 99556/04-06-2002 έγγραφο 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
παρουσιάζεται στο Τμήμα J της αίτησης. 
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής 
(ΣΕΑ) στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης 
(registration report).  

 

 
 
2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 200 γρ. 

Σακούλα: Σύνθετο PET/AL/PE 
(πολυεστέρας/αλουμίνιο/πολυαιθ

υλένιο) 
Κυτίο: Χαρτί 

2 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 300 γρ. 

3 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 400 γρ. 

4 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 500 γρ. 

5 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 600 γρ. 

6 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 750 γρ. 

7 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 800 γρ. 

8 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 900 γρ. 

9 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 1 κιλό 

10 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 1,2 κιλά 

11 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 1,5 κιλά 

12 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 2 κιλά 

13 Σακούλα σε χαρτοκυτίο 5 κιλά 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος 
του ψεκαστικού υγρού και η πίεση ψεκασμού πρέπει να είναι τέτοιοι 
ώστε να γίνει διαβροχή του φυλλώματος. 
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε 
αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: --- 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας:  
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 
υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενεργείας. 
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος, πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του. 
 
Συνδυαστικότητα: --- 
 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: --- 

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με εκλεκτική προληπτική δράση 
στο βοτρύτη. Δεν παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων αλλά την 
ανάπτυξη των βλαστικών υφών των μυκήτων και τη διείσδυσή τους 
στο εσωτερικό του φυτού. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογή

ς 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητικ
ή περίοδο 

γρ. 
σκευάσμα

τος/ 
στρέμμα 

(max) 

γρ. 
σκευάσμ

ατος / 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 
στρέμμ

α 

Αμπέλι  
(επιτραπέζ
ια  
και  
οινοποιήσιμ
α)  

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea)  

100-150  
 

100-150  
 

100  
 

Εφαρμογές στην 
άνθηση, λίγο 
πριν το κλείσιμο 
του βότρυ μέχρι 
την ωρίμανση.  
 

Μέχρι 2 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται  
 

Φράουλα  
(Υπαίθρου 
και  
Θερμοκηπίο
υ)  

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea) 

150 - 50-70 Εφαρμογές 
κυρίως στην 
άνθηση και μέχρι 
την ωρίμανση.  
 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα 10-14 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται  
 

Τομάτα  
(Θερμοκηπί
ου)  

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea) 

150 150 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί από 
την εμφάνιση 
των πρώτων 
καρπών και 
εφόσον οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας.  
 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα  
7-10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται  

Πιπεριά  
(Θερμοκηπί
ου)  

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea) 

150 150 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί από 
την εμφάνιση 
των πρώτων 
καρπών και 
εφόσον οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα  
7-10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται  
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ασθένειας.  
 

Αγγούρι  
(Θερμοκηπί
ου)  

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea) 

150 150 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί από 
την εμφάνιση 
των πρώτων 
καρπών και 
εφόσον οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας.  
 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα  
7-10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται  

Κολοκύθι  
(Θερμοκηπί
ου)  

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea) 

150 150 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί από 
την εμφάνιση 
των πρώτων 
καρπών και 
εφόσον οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας.  
 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα  
7-10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται.  

Καρποί 
Ακτινιδιάς  
(μόνο 
μετασυλλεκ
τική 
εφαρμογή)  
 

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea) 

- 100 - Εμβάπτιση 
καρπών μετά τη 
συγκομιδή.  
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Κερασιά 
(καλλιέργει
α ήσσονος 
σημασίας)3 
 
 
  
 

Βοτρύτης  
(Botrytis 
cinerea)  
 
Μονίλια  
(Monilia spp.)  

 

100-150 - 150-
250 

1-2 εφαρμογές 
κατά την 
ανθοφορία και 1-
2 εφαρμογές στις 
δύο εβδομάδες 
που προηγούνται 
της συγκομιδής. 
 
Τελευταία 
επέμβαση πριν 
την συγκομιδή  
1 ημέρα. 
 

Για να 
αποφευχθεί 
η εμφάνιση 
φαινομένων 
ανθεκτικότη
τας, ο 
αριθμός των 
εφαρμογών 
στις οποίες 
χρησιμοποιεί
ται το προϊόν 
να μην 
υπερβαίνει 
το μισό του 
προβλεπόμε
νου για κάθε 
καλλιεργητικ
ή περίοδο 
αριθμού 
εφαρμογών 
για την 
καταπολέμη
ση του 
Botrytis 
cinerea και 
του Monilia 
spp. 

Παρατηρήσεις:  
1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε σταφύλια που προορίζονται για σταφίδα.  
2. Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να 
αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό έδαφος το 
οποίο :  
α.) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και  
β.) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (> 2 μέτρα βάθος).  
3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες  
αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος.  
Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει  
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα  
από τη χρήση του.  
 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας 

 
 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
• Εφαρμόστε το Elevate 50WG προληπτικά στα πρώτα στάδια  
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 φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές 
εφαρμογές. 
• Εφαρμόστε το Elevate 50WG σε προγράμματα ψεκασμών σε 
εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο 
δράσης από τα υδροξυανιλίδια με τα οποία δεν εμφανίζεται 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα. 
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1-3 
ανάλογα με την καλλιέργεια. 
 

 

 

 

 

 

 
 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας -  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα -  

 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
 

9  
 
 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία  και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ρ102 Μακριά από παιδιά. 
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 
γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.»  
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
 
SP1    Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 

μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελιού και της 
φράουλας και 10 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας, του 
αγγουριού και του κολοκυθιού. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση ατυχήματος μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την 
επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετέ τον σε σταθερή πλάγια θέση. 
Απομακρύνετε τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό 
υγρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με 
το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα 
προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  Πλύνετε 
τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός 
παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό 
νερό για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε 
οφθαλμίατρο. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  
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13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα PHI (ημέρες) 

 

 Αμπέλι  
(επιτραπέζια) 

7 
 

 Αμπέλι  
(οινοποιήσιμα) 

14 
 

 Φράουλα  
(Υπαίθρου και  
Θερμοκηπίου) 

1 
 

 Τομάτα  
(Θερμοκηπίου) 

1 
 

 Πιπεριά  
(Θερμοκηπίου) 

1 
 

 Αγγούρι  
(Θερμοκηπίου) 

1 
 

 Κολοκύθι  
(Θερμοκηπίου) 

1 
 

 Καρποί ακτινιδιάς  
(μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή) 

60 
 

 Κερασιά 1  

 

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 συνήθης συνθήκες αποθήκευσης. 
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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. 
 
 

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 ηλεκτρονικά 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 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

         Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
 

 


