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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 - 07 - 2017 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Νufarm S.A.S. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  28 boulevard Camélinat,  
TELEFAX: 210 92 12 090  92230 Gennevilliers,France 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  Δια μέσου της εταιρείας 
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, 

Σίνδος 

e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr  E-mail: info@efthymiadis.gr 

 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) Kideka  100 SC ( δ.ο. mesotrione). 
 

 
 

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 33  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 Κανονισμός (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. 
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5. 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. 

6. Tον EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/950 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουνίου 2016 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την 
παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνmesotrione. 

7. Τις  με αριθμό 2160962 και 2160963  εγκρίσεις   του στην Γαλλία  και την σχετική αξιολόγηση. 
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. ΤH  με αρ. πρωτ. 6765/71308/30-5-2014 και 7430/7233/4-7-20017 της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας.  

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούμε  οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Kideka 100 SC ( δ.ο. 
mesotrione)της εταιρείας ΝufarmS.A.S Γαλλίας, 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 

25-07-2017 

70226 

31-7-2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα Kideka®100 SC 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) 

 

1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία 1   

Κοινή ονομασία της/των 

δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO 

mesotrione  

   

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία 

97.9 %β/β min  

   

Χημική ομάδα Τρικετόνες  
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Παρασκευαστής Νufarm S.A.S. 

28 boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, France 

 

   

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Nutrichem 

ShangyuNutrichem Co., Ltd.No. 9 Weijiu Road 

Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone 

Zhejiang, 312369 ,China 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

mesotrione όπως έχουν κατατεθεί με το με αρ. 

πρωτ. 6765/71308/30-05-14 έγγραφο της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 

στο PartC της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: Νufarm S.A.S. 

28 boulevard Camélinat,  

92230 Gennevilliers,France 

Τηλ: +33 140 855 028 

Fax: +33 147 922 545 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος 

Τηλ: 2310 56 86 56 

Fax: 2310 79 84 23 

E-mail: info@efthymiadis.gr  

 

 
   

β) Yπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 

στη χώρα) 

Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος 

Τηλ: 2310 56 86 56 

Fax: 2310 79 84 23 

E-mail: info@efthymiadis.gr  
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Νufarm S.A.S. 

28 boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, France 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Nufarm S.A.S. 

Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, France 

Τηλ: +33232647482 

Fax: +33232647489 

E-mail: Pascal.Cosneau@nufarm.com  

 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. Nufarm S.A.S. 

 Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, France 

2. Κ&ΝΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ.570 22, Σίνδος 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: 10% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες: 90,62% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 

6765/71308/30-05-14 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο PartC της 

εισηγήτριας χώρας Γαλλίας. 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 750 κ.εκ, 1Λίτρου, 1.5 Λίτρων, 2 λίτρων, 2,5 λίτρων, 3 και 3,5 

Λίτρων 

HDPE ή PET 

2 Δοχεία 4, 4.5, 5, 10, 15 και 20 Λίτρων HDPE ή PET 
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3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

Τρόπος εφαρμογής: 

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 2-3 Αtm, υπό 

συνεχή ανάδευση, με τα συνήθη ψεκαστικά με 15-50 λίτρα 

ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με μπεκ τύπου σκούπας. 

Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την 

εφαρμογή. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του μικρότερου όγκου 

νερού, ενώ στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο (όταν τα ζιζάνια θα 

έχουν αναπτυχθεί) να χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος νερού.  

 

  Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 

μέση. Ανακινείστε το σκεύασμα καλά πριν την χρήση και προσθέστε 

την απαιτούμενη ποσότητα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση. 

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 

Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου χρησιμοποιώντας καθαριστικό 

και νερό σε ποσότητα 1/10 της περιεκτικότητάς του, περνώντας το 

από όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε 

τη διαδικασία. Ψεκάστε το νερό σε ακαλλιέργητο έδαφος, μακριά 

από υδάτινες επιφάνειες. 

 

Συνδυαστικότητα: --- 

 

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 τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 

και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 

συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 

Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε 

υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 

καταστροφή του. 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 

ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. 

Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη 

βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-

ΗΡΡD.Απορροφάται ταχέως κυρίως από το φύλλωμα και 

μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη. 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 

σκευάσματος 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ. / 

στρ. 

(min-

max) 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού λτ. 

/ στρ. 

Αραβόσιτος 

(ZEAMX) 

Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Αγριοβαμβακιά 

Abutilontheophrasti (ABUTH), 

Αιματόχορτο 

Anagallisarvensis(ANGAR), 

Λουβουδιά 

Chenopodium album (CHEAL), 

Τάτουλας 

Datura stramonium (DATST), 

Μαρτιάκος 

Senecio vulgaris (SENVU), 

Αγριοτοματιά 

Solanum nigrum (SOLNI), 

Τραχύβλήτο 

Amaranthus retroflexus(AMARE), 

Αγριοπιπεριά 

Polygonum persicaria (POLPE), 

Ζωχός 

Sonchus asper (SONAS), 

Μετρίωςευαίσθηταζιζάνια: 

Σκαρολάχανο 

Mercurialisannua(MERAN), 

Βερόνικα 

Veronica persica(VERPE), 

Μουχρίτσα 

Echinochloa crus-galli(ECHCG) 

100-150 15-50 Μεταφυτρω

τικά ως προς 

τον 

αραβόσιτο, 

από τα 2-8 

φύλλα  

BBCH 12-18 

1 

ΑΔΑ: ΩΗΦ74653ΠΓ-3ΓΑ



7 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή για τον έλεγχο των πλατύφυλλων 

ζιζανίων να γίνεται από το φύτρωμα έως και το 4ο φύλλο, ενώ για τον έλεγχο των 

αγρωστωδών ζιζανίων σε νεαρό στάδιο (1ο – 3ο φύλλο).  

2. Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν 2 εφαρμογές με δόση 75 κ.εκ./στρ. (συνολικά 150 

κ.εκ./στρ.) μέχρι το στάδιο των 8 φύλλων αραβοσίτου. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα 

ΙΙ.  

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

Όταν υπάρχει συνεχόμενη καλλιέργεια αραβοσίτου, θα πρέπει να 

αποφεύγεται η χρήση του Kideka, για περισσότερες από 2 

συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους.  

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης  ζιζανίων 

(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).Να γίνεται εναλλαγή 

ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό  τρόπο δράσης καθώς και η εναλλαγή 

των καλλιεργειών. 

 

 

 

 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην 

οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο 

χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος 

στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. 

 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο 

μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά 

σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη 

άνοιξη ηλίανθος, αφού προηγηθεί βαθιά άροση.  

- να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν 

τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, 

σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν 

τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του 

ζιζανιοκτόνου.  

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν  

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική 

επιφάνεια. Οι εργάτες να φορούν προστατευτική 

ενδυμασία, γάντια και ανθεκτικά υποδήματα όταν 

εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον 

ψεκασμό». 

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και 

κάθε άλλης 

παρενέργειας στα 

φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 

συνθήκες. 

 

Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του αραβοσίτου υπό 

δυσμενείς για την καλλιέργεια συνθήκες, είναι φαινόμενο παροδικό 

και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.  

 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 
 

GHS05, GHS07, GHS09 

Κίνδυνος 

 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

Η317: Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

  Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P270: 

 

P261: 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις 

σταγονιδίων / εκνεφώματα. 

P264: Πλύνετε τα χέρια ενδελεχώς μετά το χειρισμό. 

P280: Να φοράτε κατάλληλα γάντια / προστατευτικά ενδύματα / 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 

P391: 

P501: 

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

«Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και 

προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και 

κατά τη διάρκεια της εφαρμογής». 

ΑΔΑ: ΩΗΦ74653ΠΓ-3ΓΑ
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Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 

του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 

επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των 

συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες 

και τους δρόμους). 

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 

αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων 

συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 

πλάτους 20 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα. 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ 

προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

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. 

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

άφθονο νερό και σαπούνι. 

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 
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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 

 

 Αραβόσιτος Μη εφαρμόσιμο 
(Τελευταία εφαρμογή στο 
στάδιο των 8 φύλλων  
της καλλιέργειας.) 

 

 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Αποθηκευόμενο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, 

σε χώρο καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 

δύο (2) χρόνια από την 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 απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

15  Κατάλογος προστατευομένων μελετών 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 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. 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

 

- The final results/report of the 2 year storage at ambient temperature. 

 
 
 
 
  

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
ΑΔΑ: ΩΗΦ74653ΠΓ-3ΓΑ
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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 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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

   

                       Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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