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Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Gowan Crop Protection Limited,  

Highlands House, Basingstoke Road, 
Spencers Wood, Reading  
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Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  Δια μέσου του  
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 Ε.Ε. «Agribiz» 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 
        

 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) PRESIDIUM ONE SC ( δ.ο. Zoxamide + Dimethomorph). 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
 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 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 40 αυτού. 

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 Κανονισμό με 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 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. 
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6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/1056 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την 
παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας zoxamide. 

7. Tον EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 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 Dimethomorph. 

8. Την  με αριθμό 15907  έγκρισή του στην Ιταλία  και την σχετική αξιολόγηση. 
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 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”. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 3758/40008/26-3-2014 , 7994/87451/29-7-2016 και 6006/58682/30-5-2017  
αιτήσεις  της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

 
 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

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

Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PRESIDIUM ONE SC ( δ.ο. 
Zoxamide + Dimethomorph) της εταιρείας Gowan Crop Protection Limited με τα 
ακόλουθα στοιχεία 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 60646 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 17-10-2017 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 31-01-2019 

   
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα PRESIDIUM ONE SC 

1.2.β Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)  

 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 

Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Zoxamide  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Βενζιμιδαζόλες 

Παρασκευαστής Gowan Crop Protection Limited,  
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers 
Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT, Ηνωμένο 
Βασίλειο 
Ms Giovannella Ciucani 
Τηλ.: + 39 331 6129977  
Fax: +39 03519967637 
E-mail: gciucani@GOWANCO.com 

mailto:gciucani@GOWANCO.com
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Dalian Chemphy Chemical Co. Ltd. 
Renee Liu, 161 Zhongshan Road 
Dalian 116011 
Κίνα 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας Zoxamide κατατέθηκαν με το με αριθ. 
πρωτ. 3758/40008/26-3-2014 έγγραφο της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας 
χώρας Ιταλίας. 

 

Δραστική ουσία 2 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Dimethomorph  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

99 % β/β min 

Χημική ομάδα Μορφολίνες 

Παρασκευαστής BASF Agro B.V Arnhem (NL)  
Zûrich Branch Im Tiergarten 7 
8055 Zürich, Ελβετία 
Dr. Wolfgang Schaefer 
Tel.:   +49 - (0)6 21/60-7 92 97 
Fax:  +49 - (0)6 21/60-5 20 40 
Email: wolfgang.dr.schaefer@basf.com   

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. BASF Agro B.V  
Arnhem (NL) Zûrich Branch 
Im Tiergarten 7 
8055 Zürich, Ελβετία  

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας dimethomorph κατατέθηκαν με την με 
αριθμό πρωτ. 3470/39054/29.03.2013 αίτηση 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της Υπηρεσίας. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Gowan Crop Protection Limited,  
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers 
Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT, Ηνωμένο 
Βασίλειο 
Ms Giovannella Ciucani 
Τηλ.: + 39 331 6129977  
Fax: +39 03519967637 
E-mail: gciucani@GOWANCO.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
«Agribiz” 
Ξενίας 1 , 115 27,  Αθήνα  
Τηλ.: 210 6725174 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)  

K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ, 570 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ.: 2310 56 86 56,  
Fax: 2310 79 84 23 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  Gowan Crop Protection Limited,  
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers 
Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος  Schirm GmbH Standort Luebeck 
Mecklenburger Strasse 229 
DE-23568 Luebeck 
Γερμανία 
& 
Schirm GmbH Standort Schoenebeck 
Geschwister-Scholl-Strasse 127 
DE-39218 Schoenebeck/Elbe 
Γερμανία  
& 
Lehnkering GmbH, Germany, 
Wendessener Strasse 11c 
38300 Wolfenbüttel 
Γερμανία  

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος  Schirm GmbH Standort Luebeck 
Mecklenburger Strasse 229 
DE-23568 Luebeck 
Γερμανία 
& 
Schirm GmbH Standort Schoenebeck 
Geschwister-Scholl-Strasse 127 
DE-39218 Schoenebeck/Elbe 
Γερμανία  
& 
Lehnkering GmbH,  
Wendessener Strasse 11c 
38300 Wolfenbüttel 
Γερμανία  
& 
Κ + Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες 
Zoxamide 18 % (β/o) + Dimethomorph 18 % 
(β/o) 
Βοηθητικές ουσίες 66,78 % (β/β)  
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Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση κατατέθηκε με 
το με αριθ. πρωτ. 7994/87451/29-7-2016  
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας 
χώρας  Ιταλίας. 

 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 80, 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ. και  1 
λίτρο 

HDPE ή COEX (PE/PA) 

2 Φιάλη μέσα 
σε κουτί  

80, 100, 200, 250, 400 κ.εκ. HDPE ή COEX (PE/PA) 
Κουτί χάρτινο 

3 Δοχεία 2, 3, 5, 10 και 20 λίτρων HDPE ή COEX (PE/PA) 

 

3 Οδηγίες 
χρήσης:  

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά την φιάλη 
πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη 
μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο 
σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό 
βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό 
και απορρυπαντικό  και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό 
νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και 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) 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: 

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονοσπόρου σε διάφορες 
καλλιέργειες. Είναι μίγμα δυο δραστικών συστατικών με διαφορετικό 
τρόπο δράσης: το Zoxamide της ομάδας των Βενζιμιδαζολών, 
προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που πρέπει να εφαρμόζεται πριν την 
εγκατάσταση της ασθένειας. Δρα εξειδικευμένα εναντίον των οωμυκήτων 
εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταματώντας την ανάπτυξη των 
μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων.  Το Dimethomorph που ανήκει 
στην ομάδα μορφολινών, με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο  
δράση, απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική και τοπικά 
διασυστηματική  δράση. Δρα στο σύνολο του κύκλου ανάπτυξης του 
παθογόνου οργανισμού-στόχου και, παρότι είναι θεραπευτικό, 
συστήνεται να χρησιμοποιείται προληπτικά. Ο στόχος του είναι ένα 
ένζυμο, η συνθετάση κυτταρίνης, η οποία εμπλέκεται στην βιοσύνθεση 
της κυτταρίνης (κύριο συστατικό του τοιχώματος των Ωομυκήτων). 
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5 5.1 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο. 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

Κ.εκ. 
σκ. /στρ 

Κ.εκ./
100 

λίτρα 
ψ. υ. 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 

λίτρα/στρ 

Αμπέλι  
VITVI 
(οινοποιήσιμα 
και 
επιτραπέζια 
σταφύλια)  
 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 
viticola) 
PLASVI 
 

100 100 100 Εφαρμογές 
που 
αρχίζουν 
από το 
στάδιο 
έκπτυξης 
του 4ου 
φύλλου της 
καλλιέργειας  
 

3/ 10-12 
 

Κρεμμύδι,  
ALLCE 
Σκόρδο,  
ALLSA 
Ασκαλώνια 
ALLAS 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
destructor) 
PERODE 

100 -- 20 - 100 Εφαρμογές 
που 
αρχίζουν 
από το 
στάδιο 
έκπτυξης 
του 3ου 
φύλλου της 
καλλιέργειας 
(>3 εκ.)  

3/ 8- 10 
 

Τομάτα  
LYPES 
(Υπαίθρου)  
 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans)  
PHYTIN 
 

83 - 100 -- 60 – 100 Εφαρμογές 
που 
αρχίζουν 
από το 
στάδιο 
έκπτυξης 
του 3ου 
φύλλου της 
καλλιέργειας 
 

3/ 8-10 
 

Αγγούρι, 
CUMSA, 
Αγγουράκι 
για τουρσί,  
CUMSG 
Κολοκυθάκι, 
CUUPG 
Πεπόνι 
CUMME 
(Υπαίθρου)  

Περονόσπορος 
(Pseudoperonos
pora cubensis) 
PSPECU 

83 - 100 -- 20 - 100 Εφαρμογές 
που 
αρχίζουν 
από το 
στάδιο 
έκπτυξης 
του 1ου 
φύλλου της 
καλλιέργειας 

3/ 8-10 
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Πατάτα 
SOLTU 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans)  
PHYTIN 
 

100 -- 60 - 120 Εφαρμογές 
που 
αρχίζουν 
από το 
στάδιο της 
έκπτυξης 
του 1ου 
πλευρικού 
βλαστού  της 
καλλιέργειας
(5 εκ.)  

5/ 8-10 
(έως 3 
συνεχόμενες 
εφαρμογές ) 
 

Παρατηρήσεις:  
1. Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.  

 
 

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Διαχείριση Ανθεκτικότητας 
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η 
εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με 
διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 

 

 
 
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 

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το 
ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες 
θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ 
παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και ανθεκτικά υποδήματα) 
και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως 
μετά τον ψεκασμό. 

 

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

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες 
χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες. 
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9 Εικονογράμματα 
κινδύνου 
Προειδοποιητική 
λέξη  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 GHSO7   GHS09 

 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Περιέχει Zoxamide. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
P363: Πλύνετε τα λερωμένα με το σκεύασμα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία 
Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 
5 μέτρων σε πατάτα 
20 μέτρων σε αμπέλι, τομάτα, κολοκυνθοειδή, κρεμμύδι, σκόρδο και 
ασκαλώνια  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 

12 Πρώτες 
βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα.  
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι.  
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι (οινοποιήσιμο και 
επιτραπέζιο) 

28 

 Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια  14 

 Τομάτα (Υπαίθρου) 3 

 Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί , 
Κολοκυθάκι, 
Πεπόνι (Υπαίθρου) 

3 

 Πατάτα 7 

 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα 
του 
σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή  συσκευασία σε μέρος 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.  Στις συνθήκες αυτές παραμένει 
σταθερό για δύο (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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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 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. 

 

 
 
    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
      Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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