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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,           16-6- 2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6710/65299 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ   
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: OCTAVIUS HUNT Limited 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ,  
TELEFAX: 210 92 12 090  UNITED KINGDOM 
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  Κοιν.: SELECTAGRI Ε.Π.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 928 7225  Αγίου Νικολάου 63, 13123 Ίλιον, Αθήνα 
e-mail: ptheodoris@minagric.gr   Email: geomat@geomat.gr  
 

ΘΕΜΑ:  Α. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (εντομοκτόνο) FUMITE 22,5 FU (Pirimiphos-methyl) 
Β. Ανάκληση της με αριθ. 1714 έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος Pirimiphos-methyl  Octavius Hunt (Pirimiphos-methyl) 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 ειδικότερο το άρθρο 80.5 αυτού.  

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

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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 

6. Τον κανονισμό 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. Την αξιολόγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, για την υπ’ αριθμ. (MAPP) 15739 άδεια διάθεσης 
στην αγορά στο όμοιο φυτοπροστατευτικό προϊόν Actellic Smoke Generator No 20 από τη 
31η Οκτωβρίου 2014 
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8. 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 ". 

9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 132754/29.09.2009 και 7392/86079/3.8.2015 αιτήσεις της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας  OCTAVIUS HUNT Limited δια της SELECTAGRI Ε.Π.Ε.. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 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 

14.614 

16.6.2017 

31.07.2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FUMITE  

1.2.β Μορφή:  Καπνογόνο (FU) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία  

Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Pirimiphos-methyl 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Pirimiphos-methyl 88 % (β/β) min  

 

Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας: Οργανοφωσφορικά (Organophosphorus) 

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Postfach, CH-4002 Basel, SWITZERLAND 

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης : 
CHEMINOVA A/S 
Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, 
DENMARK 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με 

αριθ. πρωτ. 7392/86079/3.8.2015 έγγραφο της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της 

ΣΕΑ 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

α) Κάτοχος της άδειας: OCTAVIUS HUNT Limited 
Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ, UNITED 
KINGDOM 
ΑΜE: 
Τηλ.: +44 (0) 1179 548852 
Fax: +44 (0) 1179 557875 
Email: NickD@octavius-hunt.co.uk  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: SELECTAGRI Ε.Π.Ε. 
Αγίου Νικολάου 63, 13123 Ίλιον, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 2632145 
Fax: +30 210 2633777 
Email: geomat@geomat.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 

χώρα) 

SELECTAGRI Ε.Π.Ε. 
Αγίου Νικολάου 63, 13123 Ίλιον, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 2632145 
Fax: +30 210 2633777 
Email: geomat@geomat.gr 

 

 

 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.doc
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: OCTAVIUS HUNT Limited 
Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ, UNITED 
KINGDOM 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης : 
OCTAVIUS HUNT Limited 
Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ, UNITED 
KINGDOM 

 

   

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
OCTAVIUS HUNT Limited 
Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ, UNITED 
KINGDOM 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Pirimiphos-methyl 22,5 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες 74,4 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 7392/86079/3.8.2015 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 

2 Συσκευασία 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κονσέρβα 63 mm x 87 mm 
βάρους 90 γραμ. 

Αλουμίνιο 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής:  

Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνεται πάντα καθαρισμός όλου 
του χώρου. Κάψτε όλα τα υπάρχοντα άχρηστα υλικά. Εφόσον 
χρησιμοποιείται εντομοκτόνο προοριζόμενο για την ίδια χρήση 
μέσω ψεκασμού, ο ψεκασμός όλων των επιφανειών και του 
περιεχόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να προηγείται της εφαρμογής 
του καπνογόνου. Εκκενώστε το χώρο από ανθρώπους και ζώα, 
κλείστε τις διόδους αερισμού, παράθυρα και πόρτες (εκτός από 
την πόρτα εξόδου) πριν την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν πιθανότητες διαρροής. Αν απαιτούνται παραπάνω από 
ένα καπνογόνα, κατανείμετέ τα ομοιόμορφα στο δάπεδο πριν τα 
ανάψετε. Ανακινείστε καλά τα καπνογόνα πριν τα ανοίξετε. 
Απομακρύνετε το κάλυμμα και ανάψτε την προεξέχουσα άκρη του 
φυτιλιού. Μην τραβήξετε το φυτίλι ανάφλεξης. Το φυτίλι θα 
σιγοκαίει και η ανάφλεξη του καπνογόνου θα γίνει μετά από 20 
δευτερόλεπτα. Μόλις ανάψετε το φυτίλι, πρέπει να εγκαταλείψετε 
αμέσως το χώρο. Η αποθήκη να μένει κλειστή για 24 ώρες και να 
αναρτώνται πινακίδες προφύλαξης. Μετά το πέρας του καπνισμού 
αερίστε καλά το χώρο για 1 ώρα, πριν μπείτε για να εργαστείτε 
στην αποθήκη. Να μην εισέρχεστε στο χώρο για τουλάχιστον 4 
ώρες μετά την εφαρμογή εκτός αν φοράτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή.  
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: --- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  

Οι κονσέρβες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα 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: --- 
Προφυλάξεις για τους χειριστές:  
Προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλη αναπνευστική συσκευή 
(μάσκα ΕΝ 136 με φίλτρο ΕΝ 143 Ρ3). 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο 
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και αναπνοής. 
Παρεμποδιστής χοληνεστεράσης για χρήση σε άδειους αποθηκευτικούς 
χώρους προοριζόμενους για αποθήκευση σιτηρών, για καταπολέμηση 
εντόμων και ακάρεων αποθηκών.  

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις εφαρμογής 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Άδειος 
αποθηκευτικός 
χώρος 
προοριζόμενος 
για αποθήκευση 
σιτηρών 
YCEST 

Έντομα και 
ακάρεα 
αποθηκών π.χ.: 
-Κόκκινο 
σκαθάρι των 
αλεύρων 
(Tribolium 
castaneum) 
TRIBCA 
-Πριονωτό 
σκαθάρι των 
δημητριακών 
(Oryzaephilus 
surinamensis) 
ORYZSU 
-Εφέστια  
(Ephestia 
kuehniella)  
EPHEKU 
-Άκαρι των 
αλεύρων 
(Acarus siro) 
ACARSP 

 

1 καπνογόνο των 90 

γραμ. ανά 570 κυβικά 

μέτρα 

 

 

 

 

Η απεντόμωση πρέπει 

να γίνεται αργά την 

Άνοιξη ή νωρίς το 

Καλοκαίρι. Σε 

περίπτωση σοβαρών 

προσβολών η 

εφαρμογή 

επαναλαμβάνεται μετά 

από 6 εβδομάδες. 

2 

Παρατηρήσεις: 

1) Για καλύτερα αποτελέσματα απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία 20 oC. 
2) Η εφαρμογή του πρέπει να συνδυάζεται μετά την εφαρμογή εντομοκτόνων που προορίζονται για 
την ίδια χρήση μέσω ψεκασμού διότι προκαλεί την κίνηση των εντόμων και ακάρεων από 
δυσπρόσιτες περιοχές του αποθηκευτικού χώρου σε περιοχές όπου έχει ψεκαστεί το κατάλληλο 
εντομοκτόνο. 
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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 στον χώρο   

 στον οποίο έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Τουλάχιστον 4 ώρες.  

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

--- 

 
 

 

 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

Εικονογράμματα κινδύνου: 

 
    GHS02           GHS07           GHS09 

Προειδοποιητική λέξη: 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
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10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας (Η) 

 

Η228: Εύφλεκτο στερεό. 
Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
Η335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου: 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης (Ρ) 

 

 

 

 

 

Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

Ρ264: Πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος 

σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ 

συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 

Ρ273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

Ρ391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους 

απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών. 

Ειδικές φράσεις: 

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα 
ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα 
και πλύνετε καλά τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος με νερό και 
σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός 
επιμένει. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας 
τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς 
επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε 
οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μεταφέρετε 
αμέσως τον ασθενή και τη συσκευασία του προϊόντος στο πλησιέστερο 
νοσοκομείο και ζητείστε ιατρική συμβουλή και αγωγή.  
Αντίδοτο: Θειϊκή Ατροπίνη, pralidoxim, με τις οδηγίες γιατρού. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1  Για τις αιτούμενες χρήσεις, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα 

Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική) 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μη εφαρμόσιμο  

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν 

αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε ξηρό, δροσερό 

και 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 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. 

 

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 1714 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού  

προϊόντος Pirimiphos-methyl  Octavius Hunt (Pirimiphos-methyl) και συγκεκριμένα: 
1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα 

εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως και 3 μήνες από την υπογραφή της 
παρούσας. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής 
ή λιανικής πώλησης έως και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
έως και 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

4. Για τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από 18 μήνες από την 
υπογραφή της παρούσας  η ευθύνη και οι δαπάνες διαχείρισης βαρύνουν τον κάτοχο 
της έγκρισης. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Γ 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 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

      

 

    

  
  Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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