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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   1 - 4 - 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 11076/126840 π.ε. 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.  

  
  
  

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Π.∆. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  ∆ιά της  KOYTΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
<ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ> 

TELEFAX: 210 92 12 090  Λ. Μαραθώνος 73 
Άνοιξη ΤΚ 14569  

Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής   
Τηλέφωνο: 210 928 72 25   
e-mail: ptheodoris@minagric.gr    
    
ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατά παρέκκλιση 

έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(φυτορυθµιστική ουσία) FRUIT-RIPE 

  
   
   
    
 

AΠΟΦΑΣΗ  
O 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
      Έχοντας υπόψη 
1. Τον καν. (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 53 αυτού. 

2. Τον καν. 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. 

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

4. Τη µε αριθ. Υ 26/6.10.15 (B́ 2144) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη.  

5. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υ̟. Α̟όφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) µε θέµα την “Μεταβίβαση 
του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε 
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 
του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων”, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τη µε αριθ. 
2134/27428/3.3.16 Υ̟. Α̟όφαση (ΦΕΚ Β΄ 616/8.3.16). 

6. Τη µε αριθ. πρωτ.   11076/126840/19.11.2015 αίτηση του Κούτση Παναγιώτη. 
7. Το από 31/3/2016 ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
8. Την λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του καν. 1107/2009 µε τις εισηγήσεις των αρµόδιων 

τµηµάτων της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής που επισυνάπτεται στο από 28/3/2016 
Υπηρεσιακό σηµείωµα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Χορηγούµε  κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών, στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν(φυτορρυθµιστική ουσία) FRUIT-RIPEγια χρήση από τους: 

1. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕ  A. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑ 

2. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΕ / ΑΘΗΝΑ 

3. PLANET FRUITS ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ 

4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ 

5. BROTHERS FRUITS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ 

µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 8249 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  

1.1.β Ημερομηνία λήξης  01/08/2016 

   

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FRUIT-RIPE 

1.2.β Μορφή: Ετοιμόχρηστο συμπυκνωμένο διάλυμα αιθανόλης που 

απελευθερώνει αιθυλένιο με τη βοήθεια ειδικής συσκευής 

(γεννήτριας) 

 

1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO  Ethylene  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία  

αιθυλένιο  

το οποίο απελευθερώνεται από συμπυκνωμένο 

διάλυμα αιθανόλης 90% min. 

Χημική ομάδα Υδρογονάνθρακες (αέριο) 

Παρασκευαστής  ETAIΡEIA :INKATECH MESUREMENT SYSTEMS-

ISMAIL KANDEMIR 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: KURTTEPE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 

GELISM APT.ZEMIN KAT 01170 

CUKUROVA,ADANA,TURKIYE. 

  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. INKATECH MESUREMENT SYSTEMS-ISMAIL 

KANDEMIR 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας:  

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Ethylene όπως καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι της 

Οδηγίας 91/414 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης: 1. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕ  A. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑ 

2. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΕ / ΑΘΗΝΑ 

3. PLANET FRUITS ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ 

4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ 

5. BROTHERS FRUITS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ 

  

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του 

προϊόντος στους κατόχους της άδειας 

χρήσης, στην Ελλάδα 

KOYTΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Λ. Μαραθώνος 73 
Άνοιξη ΤΚ 14569 

ΤΗΛ.6983000037 
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  INKATECH MESUREMENT SYSTEMS-ISMAIL 

KANDEMIR  

KURTTEPE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 GELISM 

APT.ZEMIN KAT 01170 

CUKUROVA,ADANA,TURKIYE 

Υπεύθυνος  επικοινωνίας του Παρασκευαστή: 

ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΗΛ.6983000037 

E-MAIL: koutsispan@yahoo.gr  

  

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

INKATECH MESUREMENT SYSTEMS-ISMAIL 

KANDEMIR  

KURTTEPE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 GELISM 

APT.ZEMIN KAT 01170 

CUKUROVA,ADANA,TURKIYE 

 

  

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

INKATECH MESUREMENT SYSTEMS-ISMAIL 

KANDEMIR  

KURTTEPE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 GELISM 

APT.ZEMIN KAT 01170 

CUKUROVA,ADANA,TURKIYE 

 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: αιθυλένιο  

που απελευθερώνεται από συμπυκνωμένο 

διάλυμα αιθανόλης  

Min 90% β/β  

Βοηθητικές ουσίες: 10% β/β 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 1 λίτρo Πλαστικό τύπου HDPE 

 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  

H εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται μόνον από κατάλληλα 

εκπαιδευμένους χειριστές για την διαδικασία αυτή.  

Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα FRUIT-RIPE χρησιμοποιείται αποκλειστικά με 

ειδικές συσκευές απελευθέρωσης αιθυλενίου (γεννήτρια) και εφαρμόζεται μέσα 

στις πρώτες 24 ώρες της διαδικασίας ωρίμανσης. Το σκεύασμα προστίθεται στην 

ειδική συσκευή (γεννήτρια) στη συνιστώμενη δόση ανάλογα με τον όγκο του 

θαλάμου όπου βρίσκονται οι μπανάνες. Αμέσως μετά την απελευθέρωση του 

αιθυλενίου οι χειριστές θα πρέπει να απομονώσουν τους θαλάμους όπου έγινε η 

εφαρμογή.  Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε κλειστούς χώρους οι οποίοι να είναι 

αεροστεγείς και να διαθέτουν μηχανισμούς για την κυκλοφορία του αέρα.  

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Δεν εφαρμόζεται.  

Συνδυαστικότητα:  

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες 

συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 

και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

ΑΔΑ: 7ΕΔ94653ΠΓ-24Ψ



 Σελ. 4 από 7

 

 

4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Η δραστική ουσία (αιθυλένιο) χρησιμοποιείται μετασυλλεκτικά σε κλειστούς 

ειδικούς χώρους για την έναρξη του μηχανισμού ωρίμανσης της μπανάνας. Το 

σκεύασμα FRUIT-RIPE χρησιμοποιείται αποκλειστικά με ειδικές συσκευές 

(γεννήτριες) επί τόπου απελευθέρωσης αιθυλενίου (in situ).    

 

 

5 5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
Σκεύασμα/ 

κυβικού μέτρου 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών 

Μπανάνες 

Για την έναρξη του 

μηχανισμού 

ωρίμανσης της 

μπανάνας. 

150  ppm 

(που ισοδυναμεί 

σε 172,5 mg/m3) 

(μεμονωμένη 

δόση) 

Μετασυλλεκτικά 

1 

για κάθε παρτίδα 

μπανάνας 

Παρατηρήσεις: 

1. Η ποσότητα σκευάσματος που εφαρμόζεται είναι συνάρτηση του όγκου του θαλάμου και της 

διάρκειας εφαρμογής σε ώρες, π.χ.: 

Μία γεννήτρια παράγει 150  ppm αιθυλενίου σε θάλαμο ωρίμανσης 42m³- 340m³ 

Για θαλάμους 42,5m³ - 170m³, χρησιμοποιείστε 1 λίτρο σκευάσματος που παράγουν 5 – 500 ppm 

αιθυλένιο για 6 - 24 ώρες 

2. Προφύλαξη: Να μη χρησιμοποιείται η Γεννήτρια σε θαλάμους ωρίμανσης μικρότερους των  

42,5 μ3. 

3. Κάθε συσκευασία 1 λίτρου παράγει κατά το μέγιστο 0,378 m³ αιθυλενίου 

4. Η συγκέντρωση του αιθυλενίου στο θάλαμο ωρίμανσης ελέγχεται και σε κάθε περίπτωση δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 ppm. Σε περίπτωση συγκέντρωσης > 1000 ppm χρησιμοποιείστε 

κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 

5. Να μην απομακρυνθούν οι μπανάνες από το θάλαμο πριν περάσουν 3 ημέρες από την εφαρμογή. 

6. Η εταιρία εγγυάται για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μόνο εφόσον ακολουθείται ο 

προτεινόμενος τρόπος και με την προϋπόθεση χρήσης αποκλειστικά του εγκεκριμένου διαλύματος 

FRUIT-RIPE.  

 

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί 

-- 

 

 

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 

Να μην επιτρέπεται η είσοδος σε θάλαμο όπου έγινε η εφαρμογή, 

πριν να εξαεριστεί καλά για 15 λεπτά. 

 

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους 

- 
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9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
 GHS02   GHS07 

 

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

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

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. 

– Μην καπνίζετε.  

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα. 

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

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 

σκάσιµο. 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12 Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με 

νερό/στο ντους. 

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. 

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό. 

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Ακολουθείτε συμπτωματική 

θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  Μπανάνες 3 

 

14 Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Διατηρείστε το στην  αρχική , απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστή σε 

μέρος ξηρό,  δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες  κάτω των 50 oC, 

μακριά από πηγές θερμότητας και πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες 

παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

παρασκευής του. 

 

 

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης  

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 
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απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

B Γενικές υποχρεώσεις 
1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης 

στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρµογή της και υποχρεούνται να ενηµερώνουν 
την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία µας εάν περιέλθει σε γνώση τους 
οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσµατος. Επισηµαίνεται ότι τυχόν 
απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

2. O υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας µας υποχρεούται 15 ηµέρες µετά τη 
λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, να γνωστοποιεί στην οικεία ∆ΑΟΚ και στην 
υπηρεσία µας, όλες τις ποσότητες που διέθεσε στην αγορά στο πλαίσιο της κατά 
παρέκκλιση έγκρισης. 

3. Κάθε επαγγελµατίας χρήστης γεωργικών φαρµάκων κάτοχος του σκευάσµατος, 
υποχρεούται να παραδώσει στον προµηθευτή µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα πέντε (15) 
ηµερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσµατος που 
δεν χρησιµοποίησε.  

4. Για τα τυχόν αποθέµατα του σκευάσµατος στα καταστήµατα χονδρικής και λιανικής 
πώλησης γεωργικών φαρµάκων µετά το πέρας της επιτρεπόµενης περιόδου χρήσης, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π∆ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σηµείο η. 

 

 

 
 

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝ. ∆ΝΣΗΣ 

      

 
    

  
  Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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Πίνακας ∆ιανοµής 
 

1. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕ  A. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑ 

2. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΕ / ΑΘΗΝΑ 

3. PLANET FRUITS ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ 

4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ 

1. BROTHERS FRUITS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ 
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