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                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,           10.09.2020   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6842/186470 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Εθνικής Αντιστάσεως 73 
TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου e-mail: technical@alfagro.gr   
Τηλέφωνο: 210 92 87 228   
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   
    
 
 

   

ΘΕΜΑ:  «Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 
PERMIT WG (δ.ο. halosulfuron-methyl 75% β/β). 

                Β. Ανάκληση της με αριθμό 7916 προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PERMIT WG (δ.ο. halosulfuron-methyl 75% 
β/β).» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 80.5 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 έχει τροποποιηθεί 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 356/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2013 για την 
έγκριση της δραστικής ουσίας halosulfuron-methyl, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. 

5. 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με 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 
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μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

8. Την από 10/2017 και με αριθμό πρωτ. 2831/72388/05.03.2020 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της 
Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ιταλίας (αριθ. έγκρισης 012706, PERMIT). 

9. Το έγγραφο του ΜΦΙ με αριθμό πρωτ. ΕΜΠ 1526/07.07.2020. 
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το 
άρθρο 109 αυτού. 

11. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).απόφαση διορισμού του 
Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 

12. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

13. Τις με αρ. πρωτ. 10129/116126/27.09.2013, 8141/197988/02.08.2019 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ και την επιστολή με αριθμό πρωτ 9756/235886/20.09.2019 επιστολή της 
εταιρείας Nissan Chemical Industries, Ltd, Ιαπωνίας. 
 
 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PERMIT WG (δ.ο. halosulfuron-methyl 75% β/β) 
της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, 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: 

70403 
10.09.2020 
30.09.2024 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: PERMIT 75 WG  

1.2.β Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

 
 
1.3 Δραστικές ουσίες  
 
Δραστική Ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: halosulfuron-methyl  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

980 g/kg min   

   

Χημική ομάδα: Πυριμιδινησουλφουνηλουρίες  
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Παρασκευαστής: Nissan Chemical Industries, Ltd. 
Agricultural Division 
Kowa Hitotsubashi Building 
7-1, 3-chome Kanda-Nishiki-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054,  Ιαπωνία 
 
European address 
Nissan Chemical Europe S.A.S 
Parc d’Affaires de Crecy 
2 rue Claude Chappe 
69370 St-Didier-au Mont-d’Or, Γαλλία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Nissan Chemical Industries, Ltd. 
Onoda Plant 
6903-1 Oaza Onoda 
Sanyo-Onoda 
Yamaguchi 756-0093, Ιαπωνία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας halosulfuron-
methyl όπως αυτές κατατέθηκαν με αριθ. πρωτ. 
9756/235886/20.09.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 
E-mail: technical@alfagro.gr 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: --  

  

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:  

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Εθνικής Αντιστάσεως 73 
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax: 211 120 5572 
E-mail: technical@alfagro.gr   

  

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  Nissan Chemical Industries, Ltd. 
Agricultural Division 
Kowa Hitotsubashi Building 
7-1, 3-Chome, Kanda-Nishiki-Cho 
Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0054, Ιαπωνία 

  

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
Nissan Chemical Industries, Ltd. 
Onoda Plant 
6903-1 Oaza Onoda 

mailto:technical@alfagro.gr
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Sanyo-Onoda 
Yamaguchi 756-0093, Ιαπωνία 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 
1. Nissan Chemical Industries, Ltd. 
Onoda Plant 
6903-1 Oaza Onoda 
Sanyo-Onoda 
Yamaguchi 756-0093, Ιαπωνία 
 
2. MAGMA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ (ΕΙΣΡΟΕΣ) 
Α.Ε. 
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία 
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία 
Τηλ. 22620-30821-3 
Φαξ. 22620-30820 
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  
 
3. Schrim GmbH 
229, Meckelnburger Str.  
Lubeck, Γερμανία 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία: halosulfuron-methyl 75 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 22,7 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, 
όπως αυτή έχει υποβληθεί με την υπ’ αρ.  
9756/235886/20.09.2019 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κουτί με 
εσωτερικό 
σακίδιο/α  

50 γρ. - 1 κιλό  Κουτί χάρτινο, Σακίδιο Πολυαιθυλένιου, με 
εσωτερικά σακίδια πολλαπλών στρώσεων:  

oriented polypropylene/ low density 

polyethylene/aluminium/polyethylene film 

(OPP/LDPE/AL/LDPE/Pf) 
2 Φιάλη ή δοχείο 50 - 500 γρ.  HDPE ή  PE/PA ή PE/EVOH 

 
 

3 
 

Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στον αραβόσιτο μεταφυτρωτικά με 
ψεκασμό με ακροφύσια τύπου σκούπας και στο ρύζι, σε ξηρά-υγρά 
τηγάνια και σε τηγάνια με ελάχιστο νερό, μεταφυτρωτικά της 
καλλιέργειας ως ακολούθως: 

 Τηγάνια με ελάχιστο νερό 
Χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε ομοιόμορφα κατακλυσμένους 
ορυζώνες έως 5 κ.εκ. νερό (το μέγιστο). Μετά την εφαρμογή το 
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νερό πρέπει να διατηρείται σταθερό  για 2 τουλάχιστον ημέρες 
χωρίς να γίνει καμιά νέα εισαγωγή νερού. Σε απορροφητικά 
εδάφη με αυξημένη διήθηση είναι προτιμότερο να στραγγίζεται  
ο ορυζώνας πριν γίνει καινούργια εισαγωγή νερού.  

 Τηγάνια υγρά-ξηρά 
Χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε ορυζώνες που μόλις έχουν 
αποστραγγισθεί και το έδαφος είναι καλά διαβρεγμένο. Το 
γέμισμα των τηγανιών με καινούριο νερό πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον δύο ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Στη 
συνέχεια γίνεται  η συνήθης διαχείριση του νερού διατηρώντας 
την  καλλιέργεια σε κατάκλυση για 2 τουλάχιστον εβδομάδες  
πριν την ενδεχόμενη αποστράγγιση. 

 Ορυζώνες με ξηρά σπαρμένο ρύζι 
Το σκεύασμα εφαρμόζεται με την ίδια δοσολογία και τα ίδια 
χρονικά διαστήματα επέμβασης που συνιστώνται για τις 
περιπτώσεις σποράς σε υγρά τηγάνια. Σε όλες τις περιπτώσεις το 
προϊόν πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του 
νερού ή της καλλιέργειας 

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το ½ του 
απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την συνηστώμενη ποσότητα 
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: 
Αμέσως μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό 
χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο του όγκου της δεξαμενής και 
βάζοντας σε λειτουργία τα ακροφύσια. Απομακρύνεται το νερό της 
δεξαμενής και κατόπιν γεμίστε εκ νέου την δεξαμενή νερό και 
προσθέστε απορρυπαντικό με βάση την αμμωνία. Γεμίστε πλήρως την 
δεξαμενή. Η τελική συγκέντρωση αμμωνίας στη δεξαμενή πρέπει να 
είναι 0.03% ο/ο. Διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία για περίπου 
15 λεπτά. Απομακρύνεται το περιεχόμενο της δεξαμενής. 
Ξελύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό την δεξαμενή (ένα τρίτο του 
όγκου της δεξαμενής). Τα φίλτρα και τα ακροφύσια πρέπει να 
αφαιρεθούν και καθαριστούν ξεχωριστά με το καθαρό νερό. 
Το νερό από τις πλύσεις μπορεί να απορρίπτεται στις καλλιέργειες που 
πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του σκευάσματος, μακριά από κανάλια 
αποστράγγισης που τροφοδοτούν ποτάμια. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
(τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα: -- 
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4  Κατηγορία και τρόπος 
δράσης: 

Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση ζιζανίων στις καλλιέργεια του ρυζιού και του 
αραβόσιτου. Η δράση του halosulfuron-methyl οφείλεται στην αναστολή 
της δράσης του ενζύμου της οξειγαλακτικής συνθετάσης (ALS) που 
προκαλεί ανάσχεση της ανάπτυξης που οδηγεί στην ξήρανση του φυτού.  

 

 
 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
Καλλιεργητική 

περίοδο.  
κ.εκ./ 

στρέμμ
α 
 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 

/ στρ 

Ρύζι 
(ΟRΥSΑ) 

Ραγάζι 

(Bolboschoenus maritimus, 
SCPMA),  

Σκίρπος 

(Scirpus mucronatus, 
SCPTG),  

Μοσχοκύπερη 

(Cyperus difformis, CYPDI) 

 

Κίτρινη Κύπερη (Cyperus 
esculentus, CYPES)  

 

Πεντάνευρο ρυζιού 

Alisma plantago-aquatica 
ALSPA 

 

Bidens spp. BIDSS 

Heteranthera spp (2) HETSS 

3 -5 20 - 40 Εφαρμογή 
συνήθως από 20 
έως 50 ημέρες 
μετά τη σπορά,  
από το 2ο φύλλο 
της καλλιέργειας 
και μέχρι το μέσον 
του αδελφώματος 
(BBCH 12-24). 
 

1  

Αραβόσιτος 
(ZEAMX) 

Bidens spp. BIDSS 

Κύπερη 

(Cyperus spp CYPSS) 

Αγριομελιτζάνα/ 
ασπράγκαθο 

(Xanthium spp. XANSS) 

3-5 20 - 40 Μεταφυτρωτικά 
Εφαρμογή από το 
2ο  έως το 8ο  
φύλλο  της 
καλλιέργειας 
(BBCH 12-18). 
 

1 

Παρατηρήσεις: 

1. Η καλύτερη αποτελεσματικότητα του προϊόντος επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια  
ανάπτυξης των ζιζανίων και όταν αυτά βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη.  

2. Ελέγχει ικανοποιητικά το ζιζάνιο Heteranthera spp., ειδικά στο στάδιο της ροζέτας και όταν τα φύλα δεν έχουν 
βγει από την επιφάνεια του νερού. Παρόλα αυτά και λόγω ιδιαιτεροτήτων του ζιζάνιου, μπορεί να 
παρατηρηθούν αναβλαστήσεις 

3. Μη ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο. 

4. Δεν πρέπει να γίνεται επέμβαση σε ρύζι που βρίσκεται  σε κατάσταση stress λόγω αντίξοων καιρικών 
συνθηκών,  λόγω προσβολών από ασθένειες ή έντομα κτλ. 
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6 Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας 
ή περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 
 

Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα στη καλλιέργεια του γλυκού 
καλαμποκιού ή σε καλλιέργειες που προορίζονται για 
σποροπαραγωγή.  
 
Στον αραβόσιτο, σε περίπτωση κοπής για ζωοτροφή, να μην γίνεται 
νωρίτερα από το στάδιο που ο σπάδικας έχει το 40% του τελικού 
μεγέθους του (ΒΒCH 75). 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική halosulfuron-methyl, η οποία ανήκει 
στην ομάδα 2 κατά HRAC.  
Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την 
ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική 
μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 
τατευόμενης καλλιέργειας  

-- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν  

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβόσιτου 
στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, μπορεί να 
σπαρεί οποιαδήποτε καλλιέργεια μόνο μετά την 
ολοκλήρωση του κύκλου καλλιέργειας του αραβόσιτου 
στον οποίο έγινε η εφαρμογή του σκευάσματος. 

   

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

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως 
το ψεκαστικό υγρό. 
 
 

 
 

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

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στην 
ετικέτα του προϊόντος και στις ελληνικές 
εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. 

 

 

 

9 Εικονογράμματα  
κινδύνου: 

  

        ΠΡΟΣΟΧΗ 
      GHS09 

 
 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H410: 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. 
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11 Δηλώσεις  
Προφύλαξης: 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Ρ501:  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την 
εφαρμογή. 
 
Σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό, φοράτε προστατευτικά 
ενδύματα. 
 
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.  
 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μια  αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 20 μέτρων, 
με φυτική κάλυψη, σε καλλιέργειες αραβοσίτου. 
 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη: 5 μέτρων σε 
συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90%, στην καλλιέργεια του ρυζιού. 

 
 

12 Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο: 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση εισπνοής :Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. 
Συμβουλευτείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετέ τα μάτια με καθαρό νερό 
για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.   
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 
ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα 
μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε  συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (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) 

 

 Ρύζι Δ.ο.   

 Αραβόσιτος Δ.ο.  
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14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος. 

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο χώρο διατηρείται σταθερό για 2 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. 
 
 
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. 
 
 

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 7916 προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PERMIT WG (δ.ο. halosulfuron-methyl 75% β/β) η 
οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 126492/27.02.2009 Υπουργική Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα αποθέματα ισχύουν τα παρακάτω: 

 1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 
έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι (6) 
μήνες (έως τις  10.03.2021). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής 
και λιανικής πώλησης για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της 
παρούσας (έως τις  10.02.2022). 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις  10.03.2022). 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την  10.03.2022, θα πρέπει 
να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη 
και δαπάνες αυτού. 
  

Γ 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 547/2011 και την 
παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της παρούσης. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους 
όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 
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 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο 
ηλεκτρονικά, 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. 

 
 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

    κ.α.α. 
 
 
 
 

    Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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