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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     27 -09-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  9906/130570 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: PROPLAN PLANT PROTECTION 

COMPANY SL   
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
TELEFAX: 210 92 12 090  και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz») 
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  Ξενίας 1, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 92 87 237 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  
e-mail: apapamichail@minagric.gr   
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

(Ρυθμιστής ανάπτυξης) PACLOT 25 SC (δραστική ουσία Paclobutrazol) 
 

  
 

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 
ειδικότερα τo άρθρο 40 αυτού. 

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

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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. 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 έχει 
συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία paclobutrazol. 

7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 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 της δραστικής ουσίας paclobutrazol.  
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8. Τη με αριθ. 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. Την από 25 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PACLOT 
NEW (Αρ. Έγκρισης 16293) καθώς και την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής 
Αξιολόγησης της Ιταλίας του Ιουνίου 2015. 

10. Την υπ’ αρ. 5356/52674/15-05-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 

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

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (Ρυθμιστής ανάπτυξης) PACLOT 25 SC (δραστική 
ουσία paclobutrazol) της εταιρείας PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

  
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.γ Ημερομηνία λήξης 

8285 
 27.9.2018 

31 Μαΐου 2024 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα PACLOT 25 SC 
1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 
 
1.3 Δραστική ουσία 
 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO paclobutrazol  

 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96 % (β/β) min  

   
Χημική ομάδα -  

 
Παρασκευαστής  PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, 

C/ Valle del Roncal 12-1ος Oficina 7,  
28232- Las Rozas, Madrid, Ισπανία  
Contact: Mr Miguel Soroa  
Τηλ.: +34916266097 
FAX:  +34916266099 
E-mail: msoroa@proplanppc.com     

 

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

Jiangsu Sword Agrochemicals Co. LTd 
No.1008, Guanhua East Rd., Development Zone, Jianhu, P.R. 
Κίνα 
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Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές 
κατατέθηκαν με την υπ’ αρ. 5356/52674/15-05-2017 αίτηση, 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία 
της ΣΕΑ στο Part C της Αξιολόγησης της Ιταλίας.  

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

α) Κάτοχος της άδειας: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, 
C/ Valle del Roncal 12-1ος Oficina 7,  
28232- Las Rozas, Madrid, Ισπανία  
Contact: Mr Miguel Soroa  
Τηλ.: +34916266097 
FAX:  +34916266099 
E-mail: msoroa@proplanppc.com     

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ. 210 7471000, 210 6725174 
Fax: 210 7471009 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

 

   
γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 
152 31, Χαλάνδρι 
Τηλ: 211 120 5580 
Fax: 211 120 5590 
e-mail : management@alfagro.gr 

 

 
 
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL  

C/ Valle del Roncal 12-1ος Oficina 7,  
28232- Las Rozas, Madrid, Ισπανία 

 

 

 

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
LABORATORIOS SIRGA SA 
C/ Jaime I, no 7 – Pol. Ind. Del Mediterraneo. 46560- 
Massalfassar (Valencia), Ισπανία 

 

 
 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
LABORATORIOS SIRGA SA 
C/ Jaime I, no 7 – Pol. Ind. Del Mediterraneo. 46560- 
Massalfassar (Valencia), Ισπανία 

 

 
 
ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Paclobutrazol 25% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 75,5 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την υπ’ αρ. 5356/52674/15-05-2017 αίτηση, 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία 
της ΣΕΑ στο Part C της Αξιολόγησης της Ιταλίας.  
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2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 20 κ.εκ. έως 10 λίτρα  
HDPE  
 

2 
Φιάλη μέσα 
σε κουτί  

20 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. 
HDPE  
Κουτί χάρτινο  

 
 
 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής:  
- Ψεκασμός φυλλώματος (Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι) 
- Εφαρμογή στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της 

στάγδην άρδευσης (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά) 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά το σκεύασμα 
πριν ανοίξετε τη συσκευασία του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη 
ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
Τρόπος παρασκευής για εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην 
άρδευσης: προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο 
σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. 
Συνίσταται η  εφαρμογή να ξεκινά μετά από πότισμα. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. 
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο (2) 
φορές με καθαρό νερό.  
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος & της συσκευασίας: 
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό ή στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) 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: 

Ρυθμιστής ανάπτυξης. Δρα παρεμποδίζοντας την σύνθεση 
γιββερελλίνης. Απορροφάται από τα φύλλα, τους βλαστούς και τις ρίζες 
των φυτών και περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών. Ελαττώνει το μήκος 
των βλαστών και την απόσταση μεταξύ τους, ευνοεί το σχηματισμό 
πλευρικών βλαστών και ανθών. Αυξάνει την καρποφορία, βελτιώνει την 
ποιότητα των καρπών  και διευκολύνει την συγκομιδή. 
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5 Φάσμα δράσης:  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις εφαρμογής Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών  

κ.εκ / 
στρ 

κ.εκ / 
100 

λίτρα  

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/στρ 

Μηλιά MABSD 
Αχλαδιά PYUCO 

- Περιορισμό της 
ανάπτυξης των 
βλαστών 

- Αύξηση της 
καρποφορίας 

- Βελτίωση της 
ποιότητας των 
καρπών 

- Διευκόλυνση της 
συγκομιδής 

20 20 50 – 100 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης των 
καρπών 
(από BBCH 73) 
 

4 / 7 

Ροδακινιά PRNPS 
Δαμασκηνιά 
PRNDO 
 

- Περιορισμό της 
ανάπτυξης των 
βλαστών 

- Αύξηση της 
καρποφορίας 

- Βελτίωση της 
ποιότητας των 
καρπών 

- Διευκόλυνση της 
συγκομιδής 

80 - 250-500 
κ.εκ. ανά 
δέντρο  

Εφαρμογή στις 
ρίζες των φυτών, 
μέσω του 
συστήματος της 
στάγδην 
άρδευσης, από 
την αρχή της 
βλάστησής  έως 
την ρόδινη 
κορυφή 
(BBCH 10-57)  

1 

Αμπέλι VITVI 
(οινοποιήσιμα 
και επιτραπέζια 
σταφύλια) 

- Περιορισμό της 
ανάπτυξης των 
βλαστών. 

- Αποφυγή της 
πτώσης των ανθέων 

- Αύξηση της 
καρποφορίας 

- Διευκόλυνση της 
συγκομιδής 

20-25 100-125 15 – 20 Ψεκασμός 
φυλλώματος, 2 
εβδομάδες  πριν 
την αρχή της 
άνθησης 
(BBCH 53-57) 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη στις καλλιέργειες των μηλοειδών και 

των πυρηνόκαρπων. 
2. Πολύ μεγάλα και ώριμα ή πολύ εύρωστα δένδρα ενδέχεται να μην ελεγχθούν ικανοποιητικά. 
3. Μην το χρησιμοποιείτε όταν τα δέντρα βρίσκονται υπό συνθήκες stress ούτε σε πολύ νεαρά και 

πρόσφατα φυτεμένα δένδρα που απαιτούν έντονη βλαστική ανάπτυξη. 
4. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει, για να αποφευχθεί η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες 

καλλιέργειες.  
5. Μην το εφαρμόζετε σε οπωρώνες όπου συγκαλλιεργούνται ετήσια φυτά. 
6. Σε καλλιέργειες όπου παρατηρείται κάποια καθυστέρηση στην έκπτυξη των οφθαλμών του 

προηγούμενου έτους, θεωρείται σκόπιμο να ελαττωθεί η δοσολογία κατά το δεύτερο έτος ή ακόμα και 
να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου το PACLOT 25 SC έως ότου τα φυτά αποκτούν την επιθυμητή ευρωστία. 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές 
υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

 
 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 

- 

 

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν 

- 

 

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

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να 
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από  τα φύλλα.  
 

 

 

 
 
 

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

Δεv είvαι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για 
τις συvιστώμεvες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. 
 

 

 

 
 
 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 GHS08    GHS09 

 
 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

Η361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
P280: Φορέστε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό. 
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 των συστημάτων αποχέτευσης 
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
φυτική ζώνη ανάσχεσης  10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777. 

 

 
 
13 

Προστασία των καταναλωτών 
 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι 
(επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) 

Καλύπτεται από τον 
χρόνο εφαρμογής 

 

 Μηλιά, Αχλαδιά 60  
 
 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος 

Να φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες 
διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του. 

 

 

 
 

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. 

 

 
 
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. 
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17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
 Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 
1. Πειράματα αποτελεσματικότητας για την υποστήριξη της χρήσης στην καλλιέργεια του 

αμπελιού. 
2. Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας από την Ελλάδα τα οποία να υποστηρίζουν την 

ασφαλή χρήση του σκευάσματος στο αμπέλι, σε μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες: 
Σουλτανίνα, Κορινθιακή σταφίδα (ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με το 17.1.) 

3. Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας από την Ελλάδα τα οποία να υποστηρίζουν την 
ασφαλή χρήση του σκευάσματος στο αχλάδι, σε μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες: 
Κρυστάλλι, Κοντούλα. 

 

 
 

  

 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. 

 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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