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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   12.11.2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 6592/68290 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: LAINCO S.A. 

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  

Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  Τουτουτζιδάκη Αντώνιος & Σια Ε.Ε. 

Τηλέφωνο: 210 928 7254  Τσιτούρη 22, 

e-mail: syg081@minagric.gr   152 31, Χαλάνδρι  

   Ε-mail: aconsult@otenet.gr 

   (με απόδειξη) 

    

    

 ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 7805 άδειας 

διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) FENFEN 24 EC (πρώην 

FLUOROX 24 EC) (δ.ο.: oxyfluorfen) ως 

προς το εμπορικό όνομα, την περιεκτικότητα 

της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε 

καθαρή δραστική ουσία, τον παρασκευαστή 

της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., 

τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο 

επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική 

διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του 

σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής 

και συσκευασίας του σκευάσματος, την 

εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τον 

τρόπο εφαρμογής, το είδος/μέγεθος/υλικό 

συσκευασίας, τη σήμανση και την 

ημερομηνία λήξης της άδειας» 

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   

   

   

   

   

 

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 21
ης

 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 80 αυτού. 

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

αυτών και συναφείς διατάξεις. 
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3. Τη με 7805 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FLUOROX 24 EC, 

η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 123932/13.12.2006 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. 

4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 

«Εντολή Υφυπουργού»». 

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 798/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης 

Αυγούστου 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 oxyfluorfen. 

6. Tις από 28.12.2011 και 15.06.2012 αιτήσεις της εταιρείας LAINCO S.A. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7805 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FENFEN 24 EC που χορηγήθηκε με την αριθ. 123932/13.12.2006 

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το εμπορικό όνομα, την 

περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον 

παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο 

επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του 

σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη 

σύνθεση του σκευάσματος, τον τρόπο εφαρμογής, το είδος/μέγεθος/υλικό συσκευασίας, τη 

σήμανση και την ημερομηνία λήξης της άδειας.  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

7805 

13.12.2006 

31.12.2015 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FENFEN 24 EC 
1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 

 
 

1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Oxyfluorfen 
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
97,9% (β/β) min. 

Χημική ομάδα Διφαινυλαιθέρες 

Παρασκευαστής Oxyfluorfen Data Development Agreement 

(ODDA) με εκπρόσωπο την SAPEC AGRO 

S.A. 

Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA 

Parque das Nações, Lisboa,  

Πορτογαλία 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

Nantong Jiahe Chemicals Co., Ltd  

Daqing Road, Chemical Industry Park, 

Qinglong Harbor, 

Haimen, Jiangsu, Postal code 226121, Κίνα 

 

Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. 

Changfenghe Road, Nanjing Chemical 

Industrial Park, Luhe, Nanjing,  

Postal Code 210047, Κίνα 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

oxyfluorfen όπως προσδιορίζονται στο 

Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 

28.12.2011 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 103783) και 

παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας 

Αρχής. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   

α) Κάτοχος της έγκρισης: LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet 8-12.  

08191 Rubí (Barcelona) Spain 

Τηλ: + 34 93 586 20 15 

Fax: +34 93 586 20 16 

Email: lainco@lainco.es   

Mr Eduardo Viadiu  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. 

Τσιτούρη 22, 152 31, 

Χαλάνδρι  

E-mail: aconsult@otenet.gr  
   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

Φλέμινγκ 15 

15123 – Μαρούσι, Αθήνα 
   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet 8-12.  

08191 Rubí (Barcelona) Spain 

Τηλ.: + 34 93 586 20 15 

Fax: +34 93 586 20 16 

Email: lainco@lainco.es   

Mr Eduardo Viadiu 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του  

    σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet 8-12.  

08191 Rubí (Barcelona) Spain 

Τηλ.: + 34 93 586 20 15 

Fax: +34 93 586 20 16 

Email: lainco@lainco.es   

Mr Eduardo Viadiu 
   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  

    σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet 8-12.  

08191 Rubí (Barcelona) Spain 

Τηλ.: + 34 93 586 20 15 

Fax: +34 93 586 20 16 

Email: lainco@lainco.es   

Mr Eduardo Viadiu 
 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία  Oxyfluorfen 24 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες 75,24 % β/β 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία  

28.12.2011 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 103782) και παραμένει 

στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής 

 

2 Συσκευασία(ες) 

 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη  100, 250, 500 και 1000 

κ.εκ.    

Πλαστικό τύπου COEX με 

πώμα ασφαλείας 

2 Κουτί με εσωτερική φιάλη 100, 250 και 500 κ.εκ.    Πλαστικό τύπου COEX με 

πώμα ασφαλείας, κουτί 

χάρτινο 

3 Μπιτόνια 2, 3, (3,5), 5, 10, 20 και 25 

λίτρων 

Πλαστικό τύπου COEX με 

πώμα ασφαλείας 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασµός του εδάφους µε µπεκ τύπου σκούπας 

και πίεση µικρότερη από δύο (2) atm. Ψεκασμός σε λωρίδες κοντά στο 

έδαφος από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  Ανακινείστε καλά τη φιάλη 

ή το δοχείο, πριν τα χρησιμοποιήσετε. Γεµίστε το ψεκαστικό µέσο µέχρι 

τη µέση µε νερό και προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα 

σκευάσµατος. Ξεπλύνετε πολλές φορές τα κενά δοχεία και ρίξτε τα νερά 

στο ψεκαστικό. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. 

 

Συνδυαστικότητα: Να µη συνδυάζεται µε άλλα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας:  

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και 

για την διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σηµεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

  

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών 

πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων  

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ 

(κυβ. εκατ. 

/στρ.) 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

λίτρα/στρέµµα 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αριθµός 

εφαρµογών 

-Εσπεριδοειδή 

Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά, 

Λεµονιά, Γκρέιπ 

φρούτ, Κίτρο 

Ετήσια και 

πολυετή ζιζάνια 

(Πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη) (1), 

(9) 

500 
 

 

 

30-60 
 

 

 

Προφυτρωτικά (2), 

(3) 
 

 

 

1 

 

 

 

 
- Μηλοειδή 
(Μηλιά, Αχλαδιά) 

» 500 30-60 Προφυτρωτικά (2), 

(3) 
1 

Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, 
Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, 
Νεκταρινιά, 
Κοροµηλιά, 
Κερασιά, Βυσσινιά) 

» 500 30-60 Προφυτρωτικά (2), 

(3) 
1 

- Αµπέλια 

(Σταφίδες, 

Οινοποιήσιµα, 

Επιτραπέζια) (4) 

» 500 30-60 Προφυτρωτικά (2), 

(3) 
1 

- Ελιές » 500 30-60 Προφυτρωτικά (2), (3) 1 

Κράµβες 

(Κουνουπίδι, 

Λάχανο) (5) 

» 250-300 30-60 Πριν τη 
µεταφύτευση και 

ακολουθεί 

κατάκλιση. 

1 
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Μελιτζάνα (5) » 250-300 30-60 Πριν τη 
µεταφύτευση και 

ακολουθεί 

κατάκλιση. 

1 

Αγκινάρα » 300 30-60 Προ της 
βλαστήσεως του 

ξηροφύτου. 

1 

Κρεµµύδι 
(6), (7) 

» 150 30-60 α)Μεταφυτρωτικά ως 

προς την καλλιέργεια, 

στο στάδιο των 3-4 

φύλλων (στο 

κρεµµύδι από σπόρο) 
β) Εντός δύο (2) 

ηµερών από την 

φύτευση (στο 

κρεµµύδι από 

κοκκάρι). 

1 

Ηλίανθος 

 

 

» 

 

100 

 

 

30-60 

 
Μετά την σπορά και 

πριν το φύτρωµα της 

καλλιέργειας. 

 

1 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου µέχρι τα 2-4 φύλλα. 

2. Να µη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο. 

3. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 

4. Το αµπέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των τριών (3) ετών και να είναι υποστυλωμένο 

ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ µικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει 

κίνδυνος φυτοτοξικότητας. 

5. Για τις κράµβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δοσολογία εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός 

των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο 

ανάπτυξης. 

6. Να χρησιμοποιείται µόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών 

βολβών. 

7. Στο κρεμμύδι να µην εφαρμόζεται µε κρύο και υγρό καιρό. 

8. Στον ηλίανθο δόση μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δρα φυτοτοξικά. 

9. Ζιζάνια: 

 

α) Καταπολεµούµενα ζιζάνια 

Αγριοµπαµπακιά (Abutilon theothrasti), Αιµατόχορτο (Digitaria sanguinali), Αλεπονουρά 

(Alopecurus myosuroides), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Βερόνικα (Veronica spp.), 

∆ωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Ελευσίνη (Eleusine indica), Ζωχοί (Sonchus spp), Ήρες 

(Lolium spp), Λουβουδιά (Chenopodium album), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Μεγάλο βλήτο 

(Amaranthus retroflexus), Μικρή τσουκνίδα (Urtica urens), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-

galli), Οξαλίδα (Oxalis pes-carpae), Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), Ραπανίδα 

(Raphanus raphanistrum), Σετάριες (Setaria spp), Στελλάρια (Stellaria spp), Στύφνος (Solanum 

nigrum), Τάτουλας (Datura stramonium), Φυσαλίδα (Physalis sp.). 

 

β) Ανθεκτικά ζιζάνια 

Καλεντούλα (Calendula arvensis), Λάπαθα (Rumex spp) 
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6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί. 

Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. 

Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιµο και γειτονικές ευαίσθητες 

καλλιέργειες. 

Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να µη χρησιµοποιηθούν για άµεση 

άρδευση. 

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 

Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. 

 

 

 

 

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 

 

  

  

 Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν 

περάσουν δέκα (10) µήνες από την εφαρµογή του. 

 

  

 ---  

  

  

  

 ---  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται µπορεί να 

προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόµη και σταγονίδια του 

ψεκαστικού υγρού. Στον ηλίανθο προκαλείται 

φυτοτοξικότητα όταν γίνεται υπέρβαση της δόσης. Στο 

κρεµµύδι συνήθως παρατηρείται και νέκρωση των 

άκρων των φύλλων, που όµως δεν έχει επιπτώσεις στην 

παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή 

είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός. 

 

 

 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

Xn - Επιβλαβές 

Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R10: Εύφλεκτο. 

R20/21/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε 

περίπτωση καταπόσεως. 

R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. 

R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά. 

Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες. 
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11  Φράσεις S S1/2      Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13       Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21  Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 

S23       Μην αναπνέετε εκνεφώματα 

S25       Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. 

S36/37  Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια     

S38       Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη 

αναπνευστική συσκευή 

S43       Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή 

χημική σκόνη ή αφρό. 

S60       Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους 

επικίνδυνα απόβλητα. 

S61         Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  Αναφερθείτε  σε  

ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

 

Sp1       Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

 

Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  

Ζητήστε ιατρική συµβουλή.  

Σε περίπτωση κατάποσης:  Μην προκαλείτε εµετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του. 

Σε επαφή µε το δέρµα: Πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναφορέσετε.  

Σε επαφή µε τα µάτια: Πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο τρεχούµενο νερό, 

κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός ζητήστε την 

συµβουλή οφθαλµιάτρου. 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 - 7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων (MRLs) 

Φυτικά προϊόντα MRL’s 

σε mg/kg 
 

 Έχουν καθοριστεί Ευρωπαικά MRLs στο Παράρτημα ΙΙ του 

κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό 149/2008. 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Κρεμμύδι 60 ημέρες   

 Λοιπές καλλιέργειες  21 ημέρες   
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14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε µέρος δροσερό και 

ξηρό, σε θερµοκρασίες άνω των 0°C, µακριά από άµεση έκθεσή 

του στο φως, παραµένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια. 
 

 

 

 

15  Α. Ανάκληση της άδειας-παράταση της άδειας 

 

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της 

άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.  

Η άδεια θα ανακληθεί στις 31.12.2013 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας αίτηση 

συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμό (ΕE) 

αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. 

 
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 άδεια. 

2. Ο κάτοχος της άδειας 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 άδειας 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. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

      Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
 

 

 


