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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                       06-02-2019      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12508/166937 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ. Ανθούσας 15349 
TELEFAX: 210 92 12 090  Ανθούσα Αττικης 
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου email: voula.kalliakaki@syngenta.com  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228   
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   
    
 
ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) FELIRAN 5 EC (δ.ο.lufenuron)» 
 

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 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 34 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της επιτροπής 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 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η 
δραστική ουσία lufenuron. 

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

5. 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/78 της επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 2-phenylphenol, bensulfuron-
methyl, dimethachlor και lufenuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 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) αριθ. 1907/2006. 
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8. Τη με αριθμό έγκρισης 14563/26.04.2016 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος MATCH 5 EC. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

10. Τη με αρ. πρωτ. 12508/166937/3.12.2018 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ. 
 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FELIRAN 5 EC της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, 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 

14687 
06.02.2019 
31.12.2020 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα FELIRAN 5 EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 

 
 
1.3 Δραστική ουσία  
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO lufenuron  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Βενζοϋλουρίες  

 

Παρασκευαστής  Syngenta Crop Protection AG, Eλβετίας  

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης : 

 

Syngenta Crop Protection Monthey S.A.  

Route del'lle au Bois CH-1870, Monthey, Ελβετία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας lufenuron  
όπως αυτές έχουν υποβληθεί στον φάκελο της έγκρισης του 
πανομοιότυπου προϊόντος MATCH 5 EC της εταιρίας Syngenta 
Hellas Α.Ε.Β.Ε., είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  Syngenta Hellas AEBE 
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής 
Τ.Κ. 15349 
Τηλ.: 210-6666612-13 
Fax: 210 6665777 

E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com   

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: O κάτοχος της άδειας 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:  

O κάτοχος της άδειας 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  Syngenta Crop Protection AG  
CH 4002 – Basel, Ελβετία 

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 

1. Schirm GmBh Sideco 
Mecklenburger Strasse 229, D-23568 
Lübeck, Γερμανία 

2. Chemark Kft,  
H-8182, Peremarton gyartelep, Industrial zone, 
Ουγγαρία 

3. Syngenta South Africa (Pty) Limited  
Brits Production,  
Brits Production 4, Krokodildrift Road, Brits 
0250 Νότια Αφρική 

4. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda 
Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP 332, 
s/no, km 127,5 Bairro Santa Terezinha 
Paulinia-SP CEP 13148-915 Βραζιλία 

5. Schirm GmbH 
Schonebeck Geschwister-Scholl-Strasse, 127 
39218 Schonebeck/Elbe Γερμανία 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 

1. Syngenta Hellas AEBE 

Οινόφυτα-Βοιωτίας 

2. Schirm GmBh Sideco. 
Mecklenburger Strasse 229 
D-23568 Lübeck, Γερμανία 

3. Chemark Kft, H-8182, 
Peremarton gyartelep, Industrial zone, 
Ουγγαρία 

4. Syngenta South Africa (Pty) Limited Brits 
Production, Brits Production 4 Krokodildrift 
Road, Brits 0250, Νότια Αφρική 

5. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda 
Rodovia SP 332 KM 130, CEP 13140-000 

mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com
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Paulinia, SP, Βραζιλία 
6. Schirm GmbH 

Schonebeck Geschwister-Scholl-Strasse 
127 39218 Schonebeck/Elbe, Γερμανία 

7. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, 
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία 
32 011 –Οινόφυτα , Βοιωτία 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία: lufenuron 5% (β/o) 

Βοηθητικές ουσίες:  95.43 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, 
όπως αυτή έχει υποβληθεί στον φάκελο της 
έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος MATCH 5 
EC της εταιρίας Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε., είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιαλίδια εντός 
χαρτοκυτίου 

200, 250 και 300 κ.εκ. f-HDPE, HDPE 

HDPE/PA, HDPE/EVOΗ 

PET 

2 Φιάλες 200 κ.εκ, 250 κ.εκ,  300 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 
κ.εκ. και  
1 λίτρου. 

f-HDPE, HDPE 

HDPE/PA, HDPE/EVOΗ 

PET 

3 Δοχείο ή μπιτόνι 1 λίτρο, 5 λίτρων f-HDPE, HDPE 

HDPE/PA, HDPE/EVOΗ/PET 

 
 

3 
 

Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Tρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και 
συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό 
καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα 
ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός 
και τα ίχνη του προϊόντος. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με 
ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
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ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως 
με τρύπημα και τα κουτιά με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα: -- 

   
   

4  Κατηγορία και τρόπος 
δράσης: 

Το FELIRAN 5 EC είναι μη-διασυστηματικό εντομοκτόνο, το οποίο δρα από 
στομάχου ενώ έχει και ασθενή δράση από επαφής.  Περιέχει την 
δραστική ουσία lufenuron που είναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης χιτίνης 
και έτσι επιδρά  στην έκδυση (μεταμόρφωση) των προνυμφών 
προκαλώντας το θάνατό τους. Έχει επίσης ωοκτόνο δράση. 

 

 

5  Φάσμα δράσης 
 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 
 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
     περίοδο 
 

κ.εκ./100 
λίτρα 
ψεκ.υγρό 

Όγκος 
ψεκαστικού 
υγρού 
Λίτρα/ 
στρέμμα 

Μέγιστη 
Δόση 
κ.εκ/ 
στρέμμα 

Τομάτα  
(LYPES)  
Πιπεριά  
(CPSAN) 
Μελιτζάνα 
(SOLME) 
 (Θ) 

Πράσινο σκουλίκι 

Helicoverpa 
armigera 
(HELIAR) 

Σποντόπτερα 
Spodoptera sp 

(SPODSP) 

100 50-100 100 Οι εφαρμογές 
να γίνονται 
νωρίς με την 
εμφάνιση της 
προσβολής. 

 

3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7 
ημερών εφόσον 

απαιτείται. 

Θρίπας  

Frankliniella 
occidentalis 
(FRANOC) 

Τhrips tabaci 

(THRITB) 

200 200 

Κολοκύθα 
(CUUPE) 
Πεπόνι  
(CUMME) 
Καρπούζι  
(CITLA) 
(Θ) 

Πράσινο σκουλίκι 

Helicoverpa 
armigera 
(HELIAR) 

 

Σποντόπτερα 
Spodoptera sp 

(SPODSP) 

100 50-100 100 Οι εφαρμογές 
να γίνονται 
νωρίς με την 
εμφάνιση της 
προσβολής. 

2-3 εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστημα 7 
ημερών 

Θρίπας  

Frankliniella 
occidentalis 
(FRANOC) 

200 200 

Αγγούρι  
(CUMSA) 

Πράσινο σκουλίκι 

Helicoverpa 

100 50-100 100 Οι εφαρμογές 
να γίνονται 

2 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7 
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Κολοκυθάκι 
(CUMSA) 
(Θ) 

armigera  

(HELIAR) 

Σποντόπτερα 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

νωρίς με την 
εμφάνιση της 
προσβολής.  
 

ημερών εφόσον 
απαιτείται. 

Θρίπας  

Frankliniella 
occidentalis 

(FRANOC) 

Τhrips tabaci 

(THRITB) 

200 200 

Ανθοκομικά 
(Θ) 
Καλλωπιστικά 
άνθη: 
(Χρυσάνθεμο 
(1CHYG) 
μαργαρίτα 
(BELPE) 
ζέρμπερα  
(GEBSS)  
γαρύφαλλο 
(1DING)  
καλλωπιστικά 
γλαστρικά: 
αφρικανική 
βιολέτα  
(MTLIN) 
κυκλάμινο  
(CYZHE)  
διεφενμπάχια 
(1DIFG) 
πελαργόνιο  
(PELSS)   
βερβένα 
(1VEBG) 
καλλωπιστικοί 
θάμνοι: 
βιβούρνο 
(VIBSS) και 
τριαντάφυλλα 
(1ROSG) 
 

Πράσινο σκουλίκι 

Helicoverpa 
armigera  

(HELIAR) 

Σποντόπτερα 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

100 50- 100 100 Οι εφαρμογές 
να γίνονται 
νωρίς με την 
εμφάνιση της 
προσβολής.  

3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
10-25 ημερών 
εφόσον 
απαιτείται. 

Θρίπας  

 Frankliniella 
occidentalis 

(FRANOC) 

 

200 200 

 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 

- Για να προστατευθούν τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο, πρέπει 
να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή και να παραμένουν εκτός του 
πεδίου εφαρμογής για τις επόμενες 48 ώρες.  
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 υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συστήνεται εναλλαγή 
χρήσης με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. 
 
- Aριθμός εφαρμογών: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης. 

 
 
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  

Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το 
ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των 
καλλιεργειών. 

 
 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες  και στις 
συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής πλην των ανθοκομικών φυτών στα 
οποία συνίσταται να γίνεται μία δοκιμή, σε μικρή κλίμακα, για την 
αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε κάποιες 
ευαίσθητες ποικιλίες. 

 

 
 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

          ΠΡΟΣΟΧΗ 
     GHS07           GHS09        

 
 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / 

συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα. 

P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα. 

P362+P364: Bγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 

Αερίστε το χώρο του θερμοκηπίου μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό 

διάλυμα που εφαρμόσατε, προτού ξαναμπείτε σε αυτόν. 

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την 

ανάμιξη-φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος  

Σε περίπτωση που εισέλθετε στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε 

προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. 

 

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

 
 

12  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ 

Πρώτες βοήθειες 

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

προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή 

στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. 

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

νερό και σαπούνι. 

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό 

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 

λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. 

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητείστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. 

Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον 

ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε  γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 

Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, 

κολοκυθάκι (Θ) 

7  

 Κολοκύθα, καρπούζι, πεπόνι (Θ) 3  

 Ανθοκομικά (Θ) Μη εφαρμόσιμο  

 
 
 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. 

 

 

 
 
 
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 του προϊόντος αναφοράς MATCH 5 EC, 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. 
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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 και θα πρέπει να προσκομιστεί 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης. 

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, μόνο 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 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 
  

ΑΔΑ: ΩΝΦΩ4653ΠΓ-2ΜΠ


		2019-02-06T11:14:58+0200
	Athens




