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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) PARAPIN 5 SC (δραστική ουσία: pyrethrins)  

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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

-10-2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και 

ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού που αφορά πανομοιότυπα προϊόντα (κλώνοι).  

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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

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 περιλαμβάνεται η 

δραστική ουσία pyrethrins. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης

-6-11 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. 

5. 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. 

6. 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, όπως ισχύει.       

7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”.    

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά 

την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστ. προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Τη με αριθ. 9385/106967/5.10.15 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 1605/18171/17.3.16 

Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14.536 άδεια διάθεσης στην αγορά στο πανομοιότυπο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5 SC (δραστική ουσία: pyrethrins). 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 636/6958/19.1.16 σχετική αίτηση της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ.  
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11. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.  

12. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως ισχύει. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PARAPIN 5 

SC (δρ. ουσία: pyrethrins). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

 
1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης: 

1.1.β Ημερομηνία λήξης: 

14.558 

30-03-2016 

31-08-2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν: 

1.2.α Εμπορικό όνομα: PARAPIN 

1.2.β Μορφή:  SC (Υδατικό Συμπυκνωμένο αιώρημα) 
 

1.3 Δραστική ουσία: 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: pyrethrins 
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
 

48% β/β min  

Χημική ομάδα: πυρεθροειδή 
 

Παρασκευαστής: BOTANICAL RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD., 8 

Gregory Street, PO Box 852, Sandy Bay Tasmania, 7006, 

Australia, με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία 

LIMANU NV, Βέλγιο 
 

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

 

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

BOTANICAL RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD., 

44–46 Industrial Drive, Ulverstone, Tasmania, Australia  
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν 

υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.    
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ,  

28ο χλμ. εθνικής οδού ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 19014-ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΤΗΛ: 22950 45100 FAX: 22950 45250, E-mail: vioryl@vioryl.gr  
 

 

     Υπεύθυνος επικοινωνίας: ---   
   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

διάθεση στην αγορά:  

ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ,  

28ο χλμ. εθνικής οδού ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 19014-ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΤΗΛ: 22950 45100 FAX: 22950 45250, E-mail: vioryl@vioryl.gr  

 

   

γ) Παρασκευαστής 

σκευάσματος: 

ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ,  

28ο χλμ. εθνικής οδού ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 19014-ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΤΗΛ: 22950 45100 FAX: 22950 45250, E-mail: vioryl@vioryl.gr   
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δ) Εργοστάσιο 

παρασκευής του 

σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ, 75o χλμ. 

Εθν. οδού ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

 

 

ε) Εργοστάσιο 

συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ 

75o χλμ. εθνικής οδού ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 
 

 

 

στ) Εγγυημένη 

σύνθεση του 

σκευάσματος: 

pyrethrins 5% β/ο, βοηθητικές ουσίες: 89,96% β/β 

Περιέχει 2,4-/2,6-Toluene diisocyanate mixture. Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση.  

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία 

και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

2 Συσκευασίες: 

α/α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. φιάλες  10, 50, 100, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο HDPE  

2. φιάλες μέσα σε κουτί  10, 50, 100, 250, 500 κ.εκ.,  HDPE, κουτί χάρτινο 

3. δοχεία 5 και 10 λίτρα HDPE  
 

3. Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού 

μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 

μέχρι τη μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.  

Συνδυαστικότητα: ---  

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Oι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή 

γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 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: 

Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Δρα στο νευρικό σύστημα 

των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό τους. 

 

5. 5.1 Φάσμα δράσης:  
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχοι 

Σκεύασμα 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Σκεύασμα 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Ψεκ. 

υγρό 

λίτρα/ 

στρέμμα  

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθ. 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/μεσοδιά-

στημα επεμβάσεων 

Τομάτα (Θ) 

 

Αλευρώδεις  

(Trialeurodes vaporariorum, 

Bemisia tabaci) 

Τούτα (Tuta absoluta) 

60 -90 30-108 50-120 

Με την εμφάνιση των 

προσβολών, στα 

βλαστικά στάδια 

BBCH (sol.) 21-87. 
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Μελιτζάνα (Θ) 

 

Δορυφόρος της πατάτας 

(Leptinotarsa decemlineata) 

Αλευρώδεις  

(Trialeurodes vaporariorum, 

Bemisia tabaci) 

60 -90 30-90 

 

50-100 Με την εμφάνιση των 

προσβολών, στα 

βλαστικά στάδια 

BBCH (sol.) 21-87. 
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ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

ΦΥΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

Θρίπες (Thrips tabaci) 

Αφίδες (Aphis sp.) 

Αλευρώδεις (Trialeurodes 

vaporariorum, Bemisia tabaci) 

60 

 

30-60 

 

50-100 

 

Με την εμφάνιση 

των προσβολών. 
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5.2: Χρήσεις ήσσονος σημασίας: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχοι 

Δόσεις 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθ. 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/μεσοδιά-

στημα 

επεμβάσεων 

κ.εκ./100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Ψεκ. υγρό 

(λίτρα/ 

στρέμμα) 

Μελιτζάνα (Θ) 

 

Θρίπες 

(Thrips sp.) 

60 -90 30-90 

 

50-100 Με την εμφάνιση των 

πρώτων προσβολών. 
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Τριανταφυλλιά  Θρίπες  

(Thrips sp.) 

60 

 

30-60 

 

50-100 

 

Με την εμφάνιση των 

πρώτων προσβολών.  
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Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων. 

2. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 

εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της καλλιέργειας.  

3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας 

δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη 

χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του 

προϊόντος για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
 

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 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 Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν 

στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη 

ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό 

υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. 

 

 των ζώων στην καλλιέργεια που  

 έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:   

 

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 

χρήσης. Στα καλλωπιστικά, πριν τη γενικευμένη χρήση, να 

προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση. 
 

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 
GHS09     ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 

 

 

 

 

Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. 

P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. 

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 

P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

EUH 208: Περιέχει 2,4-/2,6-Toluene diisocyanate mixture. Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση.   

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

EUH401:Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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12. Πρώτες 

βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  

P305+351+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. 

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.  
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777. 
 

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: Τομάτα (Θ): 2 ημέρες, Μελιτζάνα (Θ): 2 ημέρες 
 

14. Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος: 

Το προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 

παρασκευής του στην αρχική του, καλά κλεισμένη συσκευασία, σε 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το ηλιακό φως. 

Δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες  μεγαλύτερες από 45 C.   

 

 

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. 
  
 

B 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 Καν. 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 μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 30 ημερών από την ανάρτηση της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  

Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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