
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,        6-9-    2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 188123 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   

Ταχ. ∆/νση: Συγγρού 150 

ΤΚ.:17671 - ΑΘΗΝΑ 

  

 

  Προς:  ΕΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

    ΕΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

    ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 

    (µε απόδειξη) 

     

     

     

     

   1. Γραφείο Υπουργού 

   κας. Α. Μπατζελή 

  2. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

 

ΘΕΜΑ:  

Χορήγηση κατ’ εξαίρεση 

έγκρισηςδιάθεσης  στην αγορά για  120 

ηµέρες στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  

(φυτορυθµιστική ουσία) 

NEOSTOP 1% DP  ” 

  Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

   4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

    Έδρες τους 

   5. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   6. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   7. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 

παρ. (4). 

2. Τον Καν. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21
ης

 

Οκτωβρίου του 2009 (παρ. 32) 

3. Τη µε αριθ. 119543 /3-8-2004 (ΦΕΚ 1368 /Β/ 6 -9-2004) Κοινή Απόφαση των Υπ. 

Οικονοµίας και Οικονοµικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία 

καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία Chlorpropham. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «∆ιορισµός 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την µε αριθµό 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β΄/1-12-2009) απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για 

«ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. 

Μιχαήλ Καρχιµάκη». 

6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη συντήρηση (αποφυγή βλάστησης των 

κονδύλων) της πατάτας από πατατοπαραγωγούς που δεν κατέχουν κλειστή 

αποθήκη και δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα απόκτησης της ειδικής 

συσκευής εξάχνωσης για τη χρήση του εγκεκριµένου σκευάσµατος µε τη µορφή 

ΗΝ-υποκαπνιστικό εν θερµώ (για βιοµηχανική παραγωγή) 

7. Την έλλειψη άλλου εγκεκριµένου σκευάσµατος για τη συντήρηση των προϊόντων 

των πατατοπαραγωγών για χρήση εκτός βιοµηχανικής παραγωγής (για τις µικρές 

ποσότητες προϊόντων) 

8. Τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των όµοιων προϊόντων στα κράτη-µέλη Γερµανία και 

Ολλανδία 

9. Τις από 19/7/2010, 27/7/2010 και 28/7/2010 αιτήσεις των ΕΑΣ ΕΠ. Λασιθίου, ΕΑΣ 

Ξάνθης και ΕΑΣ ∆ράµας  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε κατ΄ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά, για 120 ηµέρες 

σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NEOSTOP 1% DP  

της εταιρείας Agriphar SA Βέλγιου µε υπεύθυνο  επικοινωνίας την ΓΕΩΦΑΡΜ 

ΑΕΒΕ, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

 

 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα NEOSTOP 

1.2.β Μορφή  Σκόνη επίπασης DP   

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Chlorpropham 

(οµάδα µονοφαινυλοκαρβαµιδικά) 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

Chlorpropham  98% β/β 
 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: ACETO AGRICULTURAL CHEMICAL 

CORPORATION Η.Β. 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  

 

1)United Phosphorus Ltd, Η.Β. 

2) United Phosphorus Limited, Ινδία 

3) Tolochimie, Γαλλία 

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας) 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Chlorpropham προσδιορίζονται όπως προσδιορίζονται 

στο Τµήµα J II της αίτησης µε ηµεροµηνία 24-1-2008 

(Αρ. Πρ. ΥΠ.A.A.T 115321) και παραµένουν στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης
1
: Agriphar SA 

Rue de Renory, 26/1 

B-4102 Ougrée 

Belgium 

CRN:BP554 

Tel.: 0032.4.385.97.47 

Fax: 0032.4.385.97.49 

E-mail: carole.andry@agriphar.com 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ 

ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ 

Τ.Θ. 92 

19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Τηλ. 210 5578777 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση 

(εφόσον είναι διαφορετικός από 

τον κάτοχο της έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Agriphar SA 

Rue de Renory, 26/1 

B-4102 Ougrée 

Belgium 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις 

της επιχείρησης:  

CHIMAC SA, Βελγίου 

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και 

βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας) 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1|) CHIMAC SA, Βελγίου 

 

2) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ 

ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ 

Τ.Θ. 92 

19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                                                 
1
 Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.  
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στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία  Chlorpropham 1% β/β 

Βοηθητικές ουσίες  : 98.98 % β/β 

 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  προσδιορίζεται στο 

Τµήµα J IIIτης αίτησης µε ηµεροµηνία 

24-1-2008 (Αρ. Πρ. ΥΠ.A.A.T 

115321) αναγράφεται στο Part C της 

έκθεσης αξιολόγησης (registration 

report) και παραµένει στα αρχεία της 

Αρµόδιας Αρχής 

 

 

 

2 
Συσκευασίες 

2.2 Συσκευασίες: 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 250 gr, 500 gr, 1000 gr HDPE 

4 Σακούλα 1 κιλό, 5 κιλά, 10 κιλά, 25 κιλά Χαρτοσακούλα µε σφραγισµένο 

εσωτερικό στρώµα PE 

8 Σακούλα 1 κιλό Πλαστική σακούλα  PE 
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Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες  χρήστες. 

 

Τρόπος εφαρµογής: 

  

Οδηγίες 

χρήσης: 

  

Εφαρµόστε Chlorpropham 1% DP στους ξηρούς και 

καθαρούς κονδύλους. Αποµακρύνετε τις ασθενείς πατάτες. 

 

Για τις µικρές ποσότητες 

Στον χώρο που προορίζεται για συντήρηση και αποθήκευση 

πατάτας, απλώνεται ένα στρώµα σκευάσµατος. Απλώνεται η 

πατάτα κατά στοίβες και ανά περίπου 5-10 εκατοστά ύψος 

απλώνεται η υπόλοιπη σκόνη. Σκεπάζεται ο σωρός µε 

αδιάβροχο ή άδεια σακιά που αφαιρούνται 10
 
ηµέρες 

αργότερα για να αερισθούν. Η κάθε παρτίδα σκονίζεται µόνο 

µια φορά.  Να µην σκονίζονται οι πατάτες αµέσως µετά την 

συγκοµιδή αλλά να αφήνονται µέχρι να σκουρύνει ο φλοιός 

τους.. 

Βιοµηχανική εφαρµογή:   

Εφαρµόζεται µε συσκευή επίπασης που τοποθετείται στην 

ταινία µεταφοράς των πατατών στην αποθήκη. Η συσκευή 

επίπασης αποτελείται από µια δονούµενη πλατφόρµα στην 

οποία διαχέεται η σκόνη  του φυτορυθµιστικού προϊόντος από 

ένα κουτί και οι πατάτες σκονίζονται κατά τη διέλευσή τους 

από την ταινία µεταφοράς. Η σκόνη πρέπει να διασκορπιστεί 

καλά µέσα στο εσωτερικό του σωρού των πατατών. Η ταινία 

µεταφοράς µεταφέρει τις πατάτες µέσα στην αποθήκη 

εµπορευµάτων και ενισχύει το σωρό (µέχρι 4m). 

Αποθηκεύστε τις πατάτες σε αεριζόµενο χώρο από 4°C 
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(πατάτες που προορίζονται για νωπή κατανάλωση) έως 10°C 

(πατάτες που προορίζονται για επεξεργασία). 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 

Οι συσκευασίες αφού καταστραφούν προηγουµένως µε 

τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας . 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Το Chlorpropham 1% DP χρησιµοποιείται για να εµποδίσει 

τη βλάστηση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των 

πατατών. 

Η δράση του Chlorpropham είναι στη διαίρεση των φυτικών 

κυττάρων και χρησιµοποιείται ως φυτορυθµιστική ουσία για 

την παρεµπόδιση της βλάστησης των πατατών κατά την 

διάρκεια της αποθήκευσης τους 

 

 

5  5.1 φάσµα δράσης 

Καλλιέργεια Χρήση ∆όση προϊόντος
*
 Χρόνος εφαρµογής

**
 

Πατάτες 

(προοριζόµενες 

για νωπή 

κατανάλωση ή 

επεξεργασία) 

Αντιφυτρωτικό 

κονδύλων  

1κιλό/τόνο 

αποθηκευµένης 

πατάτας  

Μια εφαρµογή µετά την 

συγκοµιδή, κατά την 

αποθήκευση των 

κονδύλων.  

 

 

*
: Σε συνθήκες αποθήκευσης σε 4-10

ο
C παρεµποδίζεται η βλάστηση των κονδύλων για 

διάστηµα έως 6 µήνες. Σε περίπτωση που απαιτείται παρεµπόδιση της βλάστησης των 

κονδύλων για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών (έως 8 µήνες) και µόνο για 

βιοµηχανική χρήση  η δόση µπορεί να αυξηθεί σε 1.5 κιλό ανά τόνο πατάτας.
 

**: Η εφαρµογή συνίσταται να γίνει µετά την σκλήρυνση του φλοιού, την επούλωση 

των πληγών και πριν την διακοπή του λήθαργου των κονδύλων  (περίπου 4-5 

εβδοµάδες µετά την συγκοµιδή).  
 

  

6  

  

  

  

  

  

  

Πρόσθετες 

γεωργικές, 

φυτουγειονοµικές 

ή περιβαλλοντικές 

συνθήκες κάτω 

από τις οποίες το 

προϊόν µπορεί να 

 

- - Μόνο µια εφαρµογή επιτρέπεται µε αυτό το προϊόν 

στις ίδιες πατάτες.  

- Το Chlorpropham παρεµποδίζει  την κυτταροδιαίρεση 

και η επούλωση πληγών των κονδύλων µπορεί να 

καθυστερήσει προκαλώντας αύξηση των µολύνσεων και 

των ασθενειών όπως η κηλίδωση του φλοιού. 
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  χρησιµοποιηθεί ή 

να αποκλειστεί  

Εποµένως, εφαρµόσατε µόνο στις καθαρές, ξηρές, 

ώριµες και υγιείς πατάτες. Αποµακρύνεται τους σάπιους 

ή χαλασµένους κονδύλους.  

- Μην χρησιµοποιήστε στους κονδύλους πατάτας που 

προορίζονται για πατατόσπορο και µην αποθηκεύετε 

τους κονδύλους για κατανάλωση ή επεξεργασία µε 

πατάτα που προορίζεται για πατατόσποροστο ίδιο 

µέρος.. Μην αποθηκεύστε τους κονδύλους πατάτας ή 

οποιοδήποτε άλλο είδος  σπόρων ή πολλαπλασιαστικό 

υλικό  σε µέρος που έχει εφαρµοστεί προηγουµένως ή 

πρόκειται να εφαρµοστεί το προϊόν. Μην 

χρησιµοποιήστε τα κιβώτια που έχουν σκονιστεί 

προηγουµένως µε το προϊόν για να αποθηκεύσετε  

πατάτα  για πατατόσπορο 

-  

Μην αποθηκεύετε πατάτα για πατατόσπορο ή άλλο          

πολλαπλασιαστικό υλικό µαζί µε πατάτες στις οποίες 

έχει εφαρµοστεί CIPC ή σε αποθήκες που πρόσφατα 

σκονίστηκαν µε αυτό 

  

  

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  
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης 

παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα 

τους.   

 Το  Chlorpropham µπορεί να προκαλέσει « κάψιµο» του 

δέρµατος υπό ορισµένες συνθήκες σε ορισµένες ποικιλίες 

µε  πολύ λεπτό φλοιό ή ανώριµους κονδύλους . Είναι 

ενδεδειγµένο να ρωτηθεί πρώτα ο διανοµέας σας ή ο 

παραγωγός κονδύλων πατάτας πριν εφαρµοστεί το προϊόν 

εάν δεν είναι διαθέσιµη καµία πρακτική εµπειρία µε CIPC 

που εφαρµόζεται  στη συγκοµιδή σε οποιαδήποτε νέα 

ποικιλία. 

. 

  

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Τ     Τοξικό  

N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
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10  Φράσεις R R40      Ύποπτο καρκινογένεσης  

R49       Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται  

R51/53 « Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί 

να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον» 

 

  

11  Φράσεις S S1/2      Να φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά   

S13      Να φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα, ποτά και 

ζωοτροφές 

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το 

χρησιµοποιείτε 

S36/37/39   Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική 

ενδυµασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή µατιών 

προσώπου 

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε 

αδιαθεσία αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε 

την ετικέτα όπου είναι δυνατόν) 

S53   Αποφεύγετε την έκθεση-Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές 

οδηγίες πριν από τη χρήση 

 

«Φοράτε µάσκα µε φίλτρο» 

 

«Σε περίπτωση που ο εργάτης έρθει σε επαφή µε τις 

πατάτες στις οποίες έγινε η εφαρµογή πρέπει να φορά 

κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια» 

 

«Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από µη-

επαγγελµατίες» 

 

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδοµένου 

ασφαλείας» 
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία 

του. 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 

 \ 
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Πρώτες βοήθειες 

- αντίδοτο 

- Εισπνοή: Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχουν 

δυσκολίες στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο. Αν ο ασθενής 

δεν αναπνέει εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή και αναζητήστε 

ιατρική συµβουλή. 

- Επαφή µε το δέρµα : Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα 

και πλύνετε το εκτιθέµενο δέρµα µε άφθονο νερό και 

σαπούνι, ξεβγάλατε µε ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική 

συµβουλή αν αναπτυχθεί ερεθισµός. 

- Επαφή µατιών: Αφαιρέστε φακούς επαφής εάν υπάρχουν. 

Πλύνετε αµέσως µε άφθονο καθαρό νερό. Αναζητήστε 
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ιατρική συµβουλή αν αναπτυχθεί πόνος, ερυθρότητα ή 

ερεθισµός 
- Κατάποση: ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΜΕΤΟ. Εάν 

καταποθεί, πλύνετε το στόµα µε άφθονο νερό(εφόσον ο 

ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του).Αναζητήστε ιατρική 

συµβουλή και δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν. 

  

  

 

13 
Προστασία καταναλωτών 

  

      

13.1 µέγιστα όρια 

υπολειµµάτων (MRL) 

Καλλιεργούµενα προϊόντα Προσωρινά  

mg/kg  

  

Chlorpropham  Έχουν οριστεί κοινοτικά MRL´s µε τον κανονισµό 

396/2005. 

  

     

  

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις.  

Προϊόντα Ηµέρες 

  

  Πατάτες(δόση  µέχρι 1κιλό/τόνο) 1   

 Πατάτες για βιοµηχανική χρήση 

(δόση έως 1,5 1κιλά/τόνο) 

45  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Αποθηκευµένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο διατηρείται σταθερό για 

δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 

 

 

 

Ι) Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτηση της ΕΑΣ ΕΠ. Λασιθίου, της ΕΑΣ 

∆ράµας και της ΕΑΣ Ξάνθης, για χρήση µόνο από αυτούς και υπό την εποπτεία της 

αρµόδιας κατά τόπο  ∆ιεύθυνσης Γεωργίας. 
 

ΙΙ) Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα έγκριση, θα 

είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση των χρηστών-µελών τους, καθώς και για την 

αυστηρή τήρηση, από αυτούς, των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται στο σκεύασµα, 

αλλά και στα αναφερόµενα στην απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας, προς εξασφάλιση 

της υγείας των ιδίων και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, υποχρεούνται να ενηµερώνουν την οικεία Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε εφαρµογή του σκευάσµατος. 
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ΙΙΙ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, οι οποίοι 

οφείλουν να λάβουν τα αυστηρότερα µέτρα προστασίας των χρηστών και την αυστηρή 

επίβλεψή τους κατά τη χρήση του προϊόντος, χρησιµοποιώντας τον απαραίτητο και 

επιβεβληµένο εξοπλισµό (προστατευτική ενδυµασία, µάσκα µε φίλτρο, γάντια κλπ.) 

 

IV) Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν το σκεύασµα σύµφωνα 

µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για 

οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα 

περιέλθουν σε γνώση τους από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας 

πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

          Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 


