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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,       23.10.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  7301/175199 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Certis Europe B.V. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπευθύνου επικοινωνίας,   

FAX: 210 92 12 090  της εταιρείας, 

Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 

Τηλέφωνο: 210 92 87 224  ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκη Σίνδος) 

e-mail: navramidis@minagric.gr e-mail: info@efthymiadis.gr 

  
 

  

ΘΕΜΑ:  Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6% β/ο). 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 33 και 37.4 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η 
δραστική ουσία maltodextrin. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) με αριθμό 355/2013 της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2013 για την 
έγκριση της δραστικής ουσίας μαλτοδεξτρίνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής.  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 839/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή 
πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 
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8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006. 

9. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ 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: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.  

10. Την έγκριση και αξιολόγηση του όμοιου σκευάσματος Eradicoat Max από τo Ηνωμένο Βασίλειο (άδεια 
με αριθμό έγκρισης: 3147). 

11. Τη με αριθμό πρωτ. 12751/123980/21.11.2017 αίτηση καθώς επίσης και τα με αριθμό πρωτ. 
10408/137302/10.10.2018, 2802/52272/15.03.2019 και 7301/175199/12.07.2019 συμπληρωματικά 
στοιχεία της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Eradicoat Max της εταιρείας Certis Europe 
B.V., 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 

14726 
 23.10.2019 
30.09.2024 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα Eradicoat Max 

1.2.β Μορφή Πυκνό Διάλυμα (SL) 

 
 
1.3 Δραστική ουσία  
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Maltodextrin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

91% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα polysaccharide  

 

Παρασκευαστής  Certis Europe B.V. 
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,  
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία 
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Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  επιχείρησης: 
 
Roquette Frères 
Corporate headquarters, 62080 LESTREM Cedex, Γαλλία    

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Maltodextrin όπως αυτές προσδιορίζονται στο με αριθμό 
πρωτ. 12751/123980/21.11.2017 έγγραφο της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Certis Europe B.V. 
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PO Box 607, 3500 AP, 
Ολλανδία  
 
Person to contact: Sue Young 
e-mail: young@certiseurope.com  
Telephone no.: +44 (0) 1223 653454 
Telefax no.: + 44 (0) 1223 891210 

 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 
Τηλ.: 2310568771, 2310568656 
Fax: 2310798423 
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, 
info@efthymiadis.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 
Τηλ.: 2310568656, 2310568771 
Fax: 2310798423 
e-mail: info@efthymiadis.gr 

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Certis Europe B.V. 
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PO Box 607, 3500 AP, 
Ολλανδία 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Safapac 
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB, 
Ηνωμένο Βασίλειο 
2. Industria Quimicas del Valles (IQV) 
Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380 Cheste 
(Valencia), Ισπανία 
3. Schirm GmbH 
Geschwister Scholl Strasse 127, 39218, Schönebeck (Elbe), 
Γερμανία  
4. Chemark Zrt 
Berhida 06/75 hrsz,H-1882 Peremarton – gyártelep, Ουγγαρία 
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mailto:l.vellis@efthymiadis.gr
mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:info@efthymiadis.gr
ΑΔΑ: ΩΦ9Φ4653ΠΓ-ΧΙ9



4   
 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
  
1. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
BI.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022 
2.  Safapac 
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB, 
Ηνωμένο Βασίλειο 
3.  Industria Quimicas del Valles (IQV) 
Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380 Cheste 
(Valencia), Ισπανία 
4.  Schirm GmbH 
Geschwister Scholl Strasse 127, 39218, Schönebeck (Elbe), 
Γερμανία  
5.  Chemark Zrt 
Berhida 06/75 hrsz, H-1882 Peremarton - gyártelep, Ουγγαρία 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Maltodextrin: 47,6% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 60%  β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο με αριθ. πρωτ. 12751/123980/21.11.2017 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλες/Δοχεία 200 κ.εκ. έως 10 λίτρα HDPE 

 
 

3 Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: 
Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεµίστε 
το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και 
όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε 
ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο 
και όλα τα εξαρτήματα του  ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα 
νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο δοχείο ψεκασµού) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.  
Συνδυαστικότητα:  -- 

 

 
 ` 
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4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Εντοµοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον 
κυρίως Αλευρωδών και Ακάρεων. 
Περιέχει τη δραστική ουσία maltodextrin, η οποία δρα εναντίον των εντόμων 
με μηχανικό τρόπο, παρεμποδίζοντας την αναπνοή προκαλώντας τους 
ασφυξία ή ακινητοποιώντας τα στην επιφάνεια των φύλλων. 

 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική 

περίοδο/ 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

Λίτρα 
/στρ. 
(max) 

 

Λίτρα 
/100 
λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Καλλιέργειες 
θερμοκηπίου (Θ)* 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 

vaporariorum – 
TRIAVA, 

Bemisia tabaci – 
BEMITA) 

Τετράνυχοι 
(Tetranychus urticae 

– TETRUR) 

6 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

20-300 
 
 
 

 

Ψεκασµοί 
φυλλώµατος με 
την εμφάνιση 

των προσβολών 
κατά τη 

διάρκεια όλης 
της 

καλλιεργητικής 
περιόδου. 

20/3  

Παρατηρήσεις : 
1) Εφαρμόζεται με δοσολογία 2%, δηλαδή με δόση 20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού. 
2) Προορίζεται για χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του 
εδάφους). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των φύλλων, να παραμένουν 
κλειστά όλες οι πόρτες και τα παράθυρα. 
 

* καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ):  
Σολανώδη: Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πιπεριά (CPSAN), Πιπεριά Chilli (CPSFR), Πεπίνο (SOLMU), Πατάτα 
(SOLTU)  
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG), Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA, 
CUUPM) 
Κραμβοειδή: Λάχανο Λευκό (BRSOL), Λάχανο Κόκκινο (BRSOR), Λάχανο Savoy (BRSOS), Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF), 
Κουνουπίδι (BRSOB), Μπρόκολο (BRSOK), Λάχανο Κινέζικο (BRSPK), Λάχανο Σγουρό /Λαχανίδα (BRSOA),  
Φυλλώδη Λαχανικά: Αντίδια (CICEN), Αντράκλα (POROS), Βλήτο (AMARE), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), 
Καυκαλήθρα (TORAP), Λάπαθο (RUMSS), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Μαρούλι (LACSA), Μαρούλι κατσαρό (LACSE), 
Νεροκάρδαμο (NAAOF), Ραδίκι (CICIN), Ραδίκι witloof (CICIF), Ρόκα (DIPER/ERUVE), Σινάπι Κόκκινο (BRSJU), Σκαρόλες 
(CICEL), Σπανάκι (SPQOL0, Σταμναγκάθι (CICIN) 
Ψυχανθή/Όσπρια: Κουκιά (VICFJ, VICFE, VICFM, VICFX), Ρεβίθια (CIEAR), Φακές (LENCU), Φασόλια με & χωρίς λοβό, 
Χλωρά, Κόκκινα, Λίμα (PHSVX, PHSSS, PHSVN, PHSLU) Μπιζέλια με & χωρίς λοβό (PIBSX, PIBSA), Βίκος (VICAR), 
Λαθούρι (LTHSA), Λούπινα (LUPSS), Αμπελοφάσουλα (VIGSI), Αραχίδα (ARHHY) 
Βολβώδη Λαχανικά: Κρεμμύδι ξηρό (ALLCE), Κρεμμύδι φρέσκο (ALLFI), Σκόρδο (ALLSA), Πράσο (ALLPO), Σχοινόπρασσο 
(ALLSC), Ασκαλώνιο (ALLAS), Ραπανάκι (RAPSR), Καρότο (DAUCA) 
Αρωματικά&Φαρμακευτικά φυτά: Άνηθος (AFEGR), Αρώνια (ABOSS), Βασιλικός (OCIBA), Γιασεμί (IASSS), Γλυκάνισος 
(PIMAN), Δυόσμος (MENSP), Δάφνη (LURSS/KAMSS), Δενδρολίβανο (RMSOF), Δίκταμο (DCMAL), Εστραγκόν (ARTDR), 
Θυμάρι (THYSS), Κάππαρη (CAPSS), Κορίανδρος (CORSS/CORSA), Κύμινο (CVUCY), Λεβάντα (LAVSS), Μαϊντανός 
(PARCR), Μάραθος (FOESS), Μαντζουράνα (MAJHO), Μελισσόχορτο (MLSSS/MLSOF), Μέντα (MENSS), Ρίγανη 
(ORISS/ORIVU), Σάλβια (SALOF), Σέλινο (APUGD,APUGV), Σχοινόπρασο (ALLSC), Ύσσωπος (HYSOF), Φασκόμηλο (SALSS), 
Χαμομήλι (ANTSS) 
Καλλωπιστικά: Αζαλέα (RHOSI), Αλεξανδρινό (EPHPU), Αφρικανική Βιολέτα (SNPSS), Γαρυφαλλιά (DINCA), 
Γλαδίολος/Γυψοφίλη (GLASS), Ζέρμπερα (GEBSS), Κυκλάμινα (CYZSS), Μπιγόνια (BEGSS), Ντάλια (DAHHY), Ορτανσία 
(HYESS), Πελαργόνιο (PELSS), Πριμoύλα (PRISS), Τουλίπα (TULSS), Τριανταφυλλιά (ROSSS), Σαμπούκος (SAMNI), 
Χρυσάνθεμα (CHYIN) 

Φράουλα (FRAAN) 

Καπνoσπορεία (NIOTA) 
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6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές  
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Εξαιτίας του τρόπου δράσης του, o κίνδυνος 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων στο 
ERADICOAT Max είναι εξαιρετικά απίθανος. Το 
ERADICOAT Max αποτελεί ένα εργαλείο στην 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών (IPM) και για 
τη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε εναλλαγή με συμβατικά, χημικά, 
διασυστηματικά εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα.  

1.  

2. Προληπτικά µέτρα για την προστασία των ωφέλιµων 
αρθροπόδων: 

To ERADICOAT Max μπορεί να έχει ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις σε αρθρόποδα μη-στόχους που έρχονται 
σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα.  Σε θερµοκήπια 
που γίνεται εφαρµογή του ERADICOAT Max, η 
εξαπόλυση ωφέλιμων αρθροπόδων, να γίνεται µόνο 
µετά το στέγνωµα των φύλλων. 

 

 

 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 

 - σποράς ή φύτευσης της  
προστατευόμενης 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 

Γενικά δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις 
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται 
στην ετικέτα. Συνιστάται πριν τον ψεκασμό να γίνει δοκιμή 
σε μερικά φυτά. Αποφύγετε τον απευθείας ψεκασμό στα 
άνθη των καλλωπιστικών ειδών. Ένα κολλώδες υπόλειμμα 
μπορεί να παρατηρηθεί στους καρπούς ή στο φύλλωμα των 
λαχανικών. 

 

 

 

 
 

9 Εικονογράμματα 
κινδύνου 

 
    GHS05 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

11 Δηλώσεις  
προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια / πρόσωπο. 
 
Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο κατά την παρασκευή 
του ψεκαστικού υγρού. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. 
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από 
τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 

 

 

 

 

 

 

12 Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωµένα ρούχα 
εργασίας. Να ξεπλυθείτε καλά, µε νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός ή εξάνθημα συμβουλευθείτε/επισκεφθήτε γιατρό.  
Ρ362+Ρ364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 

 

 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  

 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 
ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Όλες οι καλλιέργειες 
θερμοκηπίου (Θ) 

1 ημέρα 

 

 
 

14 Συνθήκες αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) 
χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη 
συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόµενο και 
προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
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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 προστατευόμενων μελετών 
 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 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:  
 

 A description of the formulation process as required under Regulation (EC) No. 284/2013. 

 Data must be provided showing satisfactory chemical and physical properties for the product 

and their retention after ambient storage for two years in the commercial packaging. 

 It is noted that the all data requirement set for Eradicoat (M17121) applies to Eradicoat Max.  

This data requirement has been submitted to the UK under the ongoing application COP 

2018/01732 for Eradicoat and the outcome of that application must be applied to Eradicoat 

Max via a new application. 

 
 
Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1.  Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει 
τη 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 στη 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 στη 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 στη ΣΕΑ όποτε 
αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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