
 

 

 

1 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
       Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 40 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής 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. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1266 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για 

την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών δεκανόλη-1, 6-βενζυλαδενίνη, θειικό αργίλιο, azadirachtin, 

bupirimate, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, 

fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, ινδολυλβουτυρικό οξύ, isoxaben, lime sulphur, 

μεταλδεΰδη, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate και tebufenozide. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης 

Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του 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) με αριθμό 1907/2006. 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.01.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13828/330075 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sipcam Inagra S.A, Ισπανία 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια μέσου της εταιρείας  

Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου   SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ,  
Βασιλέως Κων/νου 32,  

Τηλέφωνο: 210 92 87 165   Τ.Κ. 19400 Κορωπί) 
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr email: info@sipcam.gr 

    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(κοχλιολειματοκτόνο) METAWET (metaldehyde 3% β/β)» 
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9. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η 

οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με 

αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (EK) 1107/2009. 

10. Τη με αριθμ. 13037 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (κοχλιολειματοκτόνο) LIMAGRAM. 

11. Τη με αριθμ. 619/46787/08.03.2019 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

“με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά 

περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά 

«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 

2701) ΚΥΑ. 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 2001/33331/19.02.2019 αίτηση της εταιρείας Sipcam Inagra S.A, Ισπανίας, δια του 

υπεύθυνου επικοινωνίας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 

5216/114716/21.05.2019, 12714/304621/26.11.2019, 13438/320050/10.12.2019, 13828/330075/ 

18.12.2019 συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν METAWET, 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 

5029 
29.01.2020 
31.05.2024 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα METAWET 

1.2.β Μορφή  Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) 

 

1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία:  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO metaldehyde 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
98,5% β/β min 

Χημική ομάδα Ακεταλδεΰδη 

Παρασκευαστής LONZA AG 
Muenchensteinerstrasse 38 

CH-4002 Basel, Ελβετία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

LONZA AG 
Rottenstrasse 6 

CH-3930 Visp, Ελβετία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως 

αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 

2001/33331/19.02.2019 αίτηση της ενδιαφερό-μενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας  Sipcam Inagra, S.A. 
c/ Profesor Beltrán Báguena, 5 

46009 Valencia, Ισπανία 

e-mail: jrsoler@sipcam.es 

Τηλ.: +34 963483500 

Fax: +34 963482721 

Υπεύθυνος επικοινωνίας  SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32 

Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 5223 834 

Fax: 210 5223 139 

E-mail: info@sipcam.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32 

Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 5223 834 

Fax: 210 5223 139 

E-mail: info@sipcam.gr 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος SIPCAM INAGRA, S.A. 
c/ Profesor Beltrán Báguena, 5 

46009 Valencia, Ισπανία 

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. SIPCAM INAGRA, S.A. 
Ctra. Mareny Blau, s/n, 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία 

2. SIPCAM OXON S.P.A. 
Via Vittorio Veneto, 81,Salerano sul Lambro (Lodi), Ιταλία 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος  

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1.SIPCAM INAGRA, S.A. 
Ctra. Mareny Blau, s/n, 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία 

2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε, Νέα Σάντα Κιλκίς,  Τ.Κ. 56403 
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., Μάνδρα Αττικής 

4. ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Αγίας Σοφίας, Θέση Μηλιαδίστα, Ασπρόπυργος 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος  

Δραστική ουσία: 

metaldehyde 3% β/β 

Βοηθητικές ουσίες 96,95 % β/β 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 2001/33331/19.02.2019 αίτηση 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 

ΣΕΑ. 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Σακούλα 250 γραμ. - 7 κιλά Πολυαιθυλένιο (PE) 

2.  Σακούλα μέσα σε 

κουτί 

250 γραμ. - 7 κιλά Πολυαιθυλένιο (PE), κουτί χάρτινο 
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3. Σάκος 5 - 25 κιλά Πολυαιθυλένιο (PE), KRAFT 

4.  Πλαστικά δοχεία 250 - 500 γραμ. Πολυπροπυλένιο (PP) 

5.  
Σακούλα μέσα σε 

κουτί 

1 - 5 κιλά Terephthalate (PET) + πολυαιθυλένιο (PE), 

κουτί χάρτινο 

 

3 

 

Οδηγίες χρήσης Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς 

κοκκωδών σκευασμάτων, ομοιόμορφα γύρω σε όλη την επιφάνεια του 

εδάφους ή στη γραμμή σποράς ή φύτευσης. 

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -- 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: 
Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα και αφού καταστραφούν με τρύπημα ή με σκίσιμο για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

Συνδυαστικότητα:-- 

 

4 

 

Κατηγορία και τρόπος 
δράσης 

Κοχλιολειμακοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση 

σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Μετά από λήψη του δολώματος και την 

αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν 

την κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν.   

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόση 
σκευάσματος 
γραμ./στρέμ-

μα 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 

(ημέρες) 

Ελαιοκράμβη 

BRSNN 

Λιναρόσπορος 
LIUUT 

Σιναπόσπορος  
SINAL 
Σπόροι 
παπαρούνας  
PAPRH 

Από την σπορά/ 

μεταφύτευση έως 

την εμφάνιση του 

πρώτου κόμβου του 

στελέχους  

(έως BBCH 31) 

Εσπεριδοειδή 
Πορτοκαλιά 
CIDSI  

Μανταρινιά 
CIDRE 

Λεμονιά 

CIDLI 

Γκρέιπ φρούτ 
CIDPA 

Κιτριά  
CIDME 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

 
Μηλοειδή 

Κοχλίες 

(Σαλιγκάρια) 

Helix aspersa, 

(ΗΕLXAS) 
 

Αρίονες 

Arion sp. (ARIOSP) 

700 

 

Σε όλα τα στάδια του 

3/14 
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Μηλιά 
MABSD 

Αχλαδιά 

PYUCO 

Κυδωνιά 
CYDOB 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Πυρηνόκαρπα 

Ροδακινιά 

PRNPS 

Βερικοκιά 

PRNAR 

Κερασιά 
PRNAV 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Ακρόδρυα 

Αμυγδαλιά 

PRNDU 

Φουντουκιά 
CYLAV 

Καρυδιά 

IUGRE 

Φιστικιά 

PIAVE 

Καστανιά 

CSNSA 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Κουκουνάρι 
PIUPN 

Αβοκάντο   
PEBAM 

Ακτινιδιά 

ATICH 

Ροδιά 

PUNGR 

Συκιά 

FIUCA 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Aμπέλι VITVI 

(Επιτραπέζιο και 

οινοποιήσιμο) 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Φράουλα (Υ) 
FRAAN  

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Μούρα  
MORSS 
και μικροί καρποί  

Έως και πριν από το 

τέλος της 

ανθοφορίας 

(BBCH < 69) 

Πατάτα  

SOLTU 

Γλυκοπατάτα 

IPOBA 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Τομάτα (Θ) LYPES 

Μελιτζάνα (Θ) 
SOLME  

Πιπεριά (Θ)  
CPSAN 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Αγγούρι (Θ)  
CUMSA 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 
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Κολοκύθι (Θ)  
CUUPG (Θ) 

(BBCH 00-97) 

Πεπόνι (Υ) 
CUMME  

Καρπούζι (Υ) 
CITLA  

Κολοκύθα (Υ) 
CUUMA  

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Κουνουπίδι 
BRSOB 
Μπρόκολο  

BRSOK 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Λάχανο  

BRSOL 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Λαχανάκια 
Βρυξελλών BRSOF 

Από την σπορά/ 

μεταφύτευση έως 

την ανάπτυξη των 

πλάγιων οφθαλμών 

(έως BBCH 41) 

Mαρούλι LACSA 
κ.α. σαλατικά 

συμπεριλ. του 

γένους Brassica  

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Σπανάκι (Υ) 
SPQOL 

Σέσκουλα (Υ) 
BEAVV 

Γλυστρίδα (Υ) 
POROL 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Αγκινάρα 
CYUSC 

Έως την ολοκλήρωση 

του σταδίου 

πλήρους ανάπτυξη 

της κεφαλής 

(έως BBCH 49) 

Ζαχαρότευτλα 

BEAVA 

Γούλι  
BRSOG 
Γογγύλι  
BRSRR 

Έως και πριν την 

έκπτυξη 9 φύλλων 

(BBCH <19) 

Ανθοκομικά και 
Καλλωπιστικά 

φυτά (ποώδη και 

ξυλώδη) (Υ+Θ) 
NNNZZ  

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Όλες οι 
καλλιέργειες για 
σποροπαραγωγή 

(Υ+Θ) 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Λαχανικά με 
στέλεχος (Υ) 
Σπαράγγι (Υ) 
ASPOF 

Aγριαγκινάρα (Υ) 

Εφαρμογή με 

διασπορά μεταξύ 

των γραμμών 

σποράς σε μία ζώνη 

πλάτους 0,5-1m, 
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CYUCA 

Σέλινο (Υ) 
APUGV 

Μάραθος (Υ) 
FOEVU 

αποφεύγοντας το 

προϊόν να έρθει σε 

επαφή με την 

καλλιέργεια. 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Κονδυλώδη και 
ριζωματώδη 
λαχανικά 

(εκτός από τα 

ζαχαρότευτλα) 

Παντζάρι 
BEAVD 

Καρότο 
DAUCA 

Ρίζες μαϊντανού 

PARCR 

Ραπανάκι 
RAPSR  

Λαγόχορτο  
(ή Τραγοπώγων) 

ΤROPS  

Εφαρμογή με 

διασπορά μεταξύ 

των γραμμών 

σποράς σε μία ζώνη 

πλάτους 0,5-1m, 

αποφεύγοντας το 

προϊόν να έρθει σε 

επαφή με την 

καλλιέργεια. 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Εδώδιμα 
αρωματικά φυτά 
και βότανα  

 

Εφαρμογή με 

διασπορά μεταξύ 

των γραμμών 

σποράς σε μία ζώνη 

πλάτους 0,5-1m, 

αποφεύγοντας το 

προϊόν να έρθει σε 

επαφή με την 

καλλιέργεια. 

Σε όλα τα στάδια του 

βλαστικού κύκλου 

(BBCH 00-97) 

Παρατηρήσεις: 

• H εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, με υγρό καιρό, όταν τα σαλιγκάρια 

είναι σε δραστηριότητα. 

 

6 

 

Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας 
ή περιβαλλοντικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά. 

Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του 

δολώματος. 
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 - σποράς ή φύτευσης της προ- 
στατευόμενης καλλιέργειας 

-- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν 

-- 
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 - της πρόσβασης του ανθρώπου 
ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα 

-- 
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Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας 
στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους 

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. 

 

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

 

     GHS07       GHS08 

 

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Η361f: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. 

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ 

ατμούς/ εκνεφώματα. 

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

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  

 

«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και 

κατά την εφαρμογή». 

«Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε μπότες».  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
Spe6: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει 

χυθεί κατά λάθος. 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 

αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  
 

12 ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ - 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ 

Γενικές πληροφορίες: 

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

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 / 
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Επισκεφθείτε γιατρό. 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 

Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.  

 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό .Ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε την συσκευασία ή την ετικέτα. Μη χορηγήσετε τίποτα από 

το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα 

και πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική 

συμβουλή.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Εάν είναι απαραίτητο παρέχετε τεχνητή 

αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.  

 

 13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση πριν 
τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για   
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

 

 Μπρόκολο, Κουνουπίδι 10  

 Αγκινάρα, Πατάτα, Γλυκοπατάτα 14  

 

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κιτριά, 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, 

Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά, 

Κουκουνάρι, Αβοκάντο, Ακτινιδιά, Ροδιά, Συκιά, Aμπέλι 

(Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Φράουλα (Υ), Τομάτα (Θ), 

Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), 

Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Mαρούλι κ.α. 

σαλατικά συμπεριλ. του γένους Brassica, Σπανάκι (Υ), 

Σέσκουλα (Υ), Γλυστρίδα (Υ), Ζαχαρότευτλα, Όλες οι 

καλλιέργειες για σποροπαραγωγή (Υ+Θ), Σπαράγγι (Υ), 

Aγριαγκινάρα (Υ), Σέλινο (Υ), Μάραθος (Υ), Κονδυλώδη και 

ριζωματώδη λαχανικά (εκτός από τα ζαχαρότευτλα), 

Παντζάρι, Καρότο, Ρίζες μαϊντανού, Ραπανάκι, Λαγόχορτο, 

Εδώδιμα αρωματικά φυτά και βότανα 
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Μούρα και μικροί καρποί, Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, 

Γούλια, Γογγύλι, Ελαιοκράμβη, Λιναρόσπορος, 

Σιναπόσπορος, Σπόροι παπαρούνας, Ανθοκομικά και 

Καλλωπιστικά φυτά (ποώδη και ξυλώδη) (Υ+Θ) 

Δεν 

εφαρμό-

ζεται 

 

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό 

και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 

δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

 

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.  
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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. 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: 

 -- 

 

B 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 έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης 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 (ΕΕ) 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 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. 
 

 

 

                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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