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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7214/26-2-1980 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 

GARLON 4 EC (δ.ο. triclopyr) μετά την έγκριση της δραστικής ουσίας στο 

Παράρτημα του Καν. 540/2011. »  

 

 

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. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 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 καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 

εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
4. 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 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία triclopyr. 

5. Τη με αριθ. 116075/9.2.2007 (ΦΕΚ 261/Β΄/28.2.07) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την 

“Καταχώριση των δραστικών ουσιών dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil και triclopyr  

στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, 

όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/74/ΕΚ της Επιτροπής 

της 21
ης

 Αυγούστου 2006”. 
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6. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β΄/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για 

«επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τον Kανονισμό 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 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 

2008. 
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 118889/27-4-2007 και 2099/25961/25-2-2014 σχετικές αιτήσεις 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Α. Τροποποιούμε την με αριθ. 7214/26-2-1980 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) GARLON 4 EC (δ.ο. triclopyr), μετά την έγκριση της δραστικής ουσίας στο 

Παράρτημα του Καν. 540/2011, ως ακολούθως:  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

7214 

26.2.80 

είναι σε διαδικασία 

επαναξιολόγησης 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα GARLON 4 EC 

1.2.β Μορφή
1
:  EC (ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ) 

 

1.3 Δραστική ουσία (ες)
2
 

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ςών ουσίας/ών 

κατά ISO
3
 

triclopyr 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε 

καθαρή δραστική ουσία: 

Triclopyr 96,0 % min 

 

 

 

                                                 
1
 Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π. 

2
 Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα 

επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία 
3
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά 

IUPAC ή CA. 
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γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: DOW AgroSciences LLC, USA  

9330, Zionsville Road,  

Indianapolis,  

Indiana 46268-1054, USA 

 

Εκπρόσωπος στην Ευρώπη 

Dow AgroSciences Export SAS   

371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne, 

France 

E-mail: ftsali@dow.com 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.
4
 Dow AgroSciences USA  

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, 

USA  

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

triclopyr όπως προσδιορίζονται στο Doc J 

της με αριθ. 118889/27-4-0007 αίτησης που 

παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής 

 

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης
5
: DOW AGROSCIENCES Export S.A.S.  

Dow AgroSciences Export S.A.S. 371, rue 

Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne , 

France 

E-mail: ftsali@dow.com  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Μεσογείων 335, Χαλάνδρι 

Τ.Κ. 15310 

Τηλέφωνο: 2106726381 

Fax: 2106749514 

Contact : George Vassiliou 

E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην 

αγορά (εφόσον o κάτοχος της έγκρισης 

δεν έχει έδρα στη χώρα) 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Μεσογείων 335, Χαλάνδρι 

Τ.Κ. 15310 

Τηλέφωνο: 2106726381 

Fax: 2106749514 

Contact : George Vassiliou 

E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

   

                                                 
4
 Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου 

παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας. 
5
 Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.  

mailto:ftsali@dow.com
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: DOW AGROSCIENCES Export S.A.S.  

Dow AgroSciences Export S.A.S. 371, rue 

Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne, 

France 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Dow AgroSciences SA, 

BP 20, Zone Industrielle, 

F-67410 Drusenheim, France 

Tel: + 33 88 73 76 25 

Fax: + 33 88 73 73 04 

 

   

ε) 1. Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

       2. Υποσυσκευαστής: 

1. Dow AgroSciences SA, 

    BP 20, Zone Industrielle, 

    F-67410 Drusenheim, France 

2. Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Triclopyr-butotyl ester 66.79 % β/ο                   

(triclopyr acid ισοδύναμο 48,0  % β/o) 

Βοηθητικές ουσίες 38,8 % β/β 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α/Α Είδος Μέγεθος (κ.εκ.) Υλικό 

 1.Φιάλες 

 

150, 250, 500, 1000, 

2000, 3000, 5000 

Αλουμίνιο, PET  και 

Λευκοσίδηρος με 2 επιστρώσειςς 

epoxy-phenolic laquers 

3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 

 



AΔΑ: 7ΗΝΒΒ-ΙΧΩ 

 

 Τρόπος εφαρμογής: Ραντίστε όταν το φύλλωμα αναπτυχθεί τελείως 

ώστε να κατεβαίνουν στις ρίζες αρκετοί χυμοί  (στους θάμνους και τα 

δένδρα από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Οκτωβρίου). Λούστε καλά 

φύλλωμα και τα κλαδιά μέχρι τη βάση, αποφύγετε όμως την υπερβολική 

διαρροή ψεκαστικού υγρού στο έδαφος, γι’ αυτό ψεκάστε μέχρι πρώτης 

απορροής 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου 

νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος 

αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας 

την ανάδευση. 

Καθαρισμός ψεκαστήρα:  

 Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε το ψεκαστικό μηχάνημα 

τελείως. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες το 

μηχανήματος με καθαρό νερό.  

 Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστήρα με καθαρό νερό το 

οποίο θα περάσετε και από τους σωλήνες και τα ακροφύσια. 

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 της 

χωρητικότητας του ψεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι το 

ψεκαστήρα.  

 Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθέτοντας ένα κατάλληλο για το 

σκοπό αυτό απορρυπαντικό αφού γεμίσετε κατά το ήμισυ το 

δοχείο με νερό. Αναδεύστε και περάστε το διάλυμα από τους 

σωλήνες και τα ακροφύσια. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 

και αφήστε το μίγμα νερού και απορρυπαντικού να σταθεί για 15 

λεπτά τουλάχιστον αναδεύοντας συνεχώς.  

 Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να καθαριστούν ξεχωριστά 

με απορρυπαντικό και καθαρό νερό.   

 Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και 

περάστε το νερό με πίεση από σωλήνες και ακροφύσια. 

Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού.  

 Μην ψεκάσετε τα απόνερα σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε 

χωράφια που προορίζονται για τη σπορά ευαίσθητης 

καλλιέργειας. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας:  Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό 

πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο 

ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης 

εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας.    

  

 

 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο. Καταπολεμά βάτα, πουρνάρια και πολλά 

άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. 

Το triclopyr ανήκει στην ομάδα του πικολινικού οξέος και προκαλεί 

συμπτώματα στα φυτά όμοια με αυτά των συνθετικών αυξινών. 

 

 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ. εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

κ. εκ. / 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Ακαλλιέργητες 

εκτάσεις 

Βάτα και 

θάμνοι 

200 150-

200 

40-100 Ψεκασμός 

μεγάλου 

όγκου μέχρι 

πρώτης 

απορροής 

 Πλήρης 

ανάπτυξη 

φυλλώματος 

(Μάρτιος – 

Οκτώβριος) 

 

Ακαλλιέργητες 

εκτάσεις 

Πουρνάρια 

και ξυλώδη 

ζιζάνια 

750 250-

750 

40-100 Ψεκασμός 

μεγάλου 

όγκου μέχρι 

πρώτης 

απορροής 

 Πλήρης 

ανάπτυξη 

φυλλώματος 

(Μάρτιος – 

Οκτώβριος) 

 

Ευαίσθητα φυτά: Θάμνοι και ξυλώδη φυτά , πλατύφυλλα ζιζάνια :  

Acer spp. (σφένδαμος), Alnus spp.(μαυραγκαθιά), Betula spp. (σημύδα), Cornus spp.( κρανιά), 

Krataegus spp. (μουμουτζελιά), Diospyros spp.(διόσπυρος), Fraxinus spp. (φλαμουριά), Populus spp. 

(αγριολεύκη), Prunus spp. (αγριοκερασιά), Quercus spp. (πουρνάρι), Rosa spp. (βατσινιά), Rubus spp. 

(βάτο), Salix spp. (ιτιά), Ulmus alata (καραγάτσι) και πολλά πλατύφυλλα φυτά 

Ανθεκτικά φυτά: Όλα τα αγρωστώδη 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας 

ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους.  

Ψεκάστε  με χαμηλή πίεση (όχι πάνω από 2 atm) ώστε να μη βγαίνει το 

ψεκαστικό υγρό σαν αχνός που μπορεί να κάνει ζημιές σε διπλανά 

χρήσιμα φυτά.  

Όταν έχει πολύ ζέστη ψεκάστε  αργά το απόγευμα.  

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει άνεμος που μπορεί να παρασύρει ψεκαστικό 

υγρό σε παραπλήσιες ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην το ψεκάζετε κοντά 

σε αμπέλια (είναι φυτοτοξικό).  

Χρησιμοποιείστε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για ζιζανιοκτονία. 

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.  

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα.  

Μη μολύνετε λίμνες, κανάλια και γενικότερα υδάτινους πόρους, με το 

σκεύασμα ή τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες του. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την  
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ψεκασμένη περιοχή για τουλάχιστον 15 ημέρες και 

μέχρις ότου τα ψεκασμένα χόρτα έχουν 

καταστραφεί πλήρως. 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών 

και κάθε άλλης 

παρενέργειας στα φυτά 

ή τα προϊόντα τους. 

Μην ψεκάζετε κοντά σε καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες στα 

ορμονικά ζιζανιοκτόνα όπως ψυχανθή, αμπέλια, οπωρώνες, λαχανικά, 

καλλωπιστικά, φυτώρια, ηλίανθο, καπνό, πατάτα, ζαχαρότευτλα κ.λ.π. 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας.   

 

 

 

 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
KINΔΥΝΟΣ 

 

GHS07 

GHS08 

GSH09 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  

Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς 

Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 

H410-Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις  

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102 Mακριά από παιδιά 

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο 

P280 Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 

ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 

 

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.  
 

EUH401 : Για να αποφεύγετε κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 

 

P301 +P310 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως 

το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  

 

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

 

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 

Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι   

 

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 

πλένετε.  

 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 



AΔΑ: 7ΗΝΒΒ-ΙΧΩ 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων (MRLs): 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.  

 
 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική 

σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 

αεριζόμενο.  

 

 

 
 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 

 

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

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

στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή/Ο κάτοχος τη έγκρισης έχει υποβάλει τη με αρθ. 

129419/29-5-2009 αίτηση με σκοπό την επαναξιολόγηση του σκευάσματος σύμφωνα με τις 

ενιαίες αρχές.  

 

Β 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 το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 

και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της παρούσας 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους 

της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. 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.  

6. O κάτοχος της άδειας εφόσον διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, 

μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Συντονιστική Εθνική Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της παρούσας.  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑMΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 

 

 

 

       Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


