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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(φυτορυθμιστικη ουσια) ROYALTAC ” 

 

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 21
ης

 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. 

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 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. 

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 
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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 Μαϊου 

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  

7. Την έγκριση της Γαλλίας 

8. Την από       31     /3  /2014                εισήγηση της Υπηρεσίας. 

9. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

10. Την από 14/11/2013  αίτηση της εταιρείας CHEMTURA EUROPE LTD. 

 

 

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

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

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ROYALTAC της εταιρείας CHEMTURA 

EUROPE LTD    Η.Β.  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 

8210 

9-4-2014 

31/05/2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ROYALTAC  

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)   
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1.3 Δραστική ουσία 

 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 

ISO 
1-Decanol  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96 % (β/β) min 

Χημική ομάδα λιπαρών αλκοολών 

Παρασκευαστής Chemtura Europe Ltd 

Kennet House, 4 Langley Quay, 

Slough -SL3 6EH, United Kingdom 

Contact person:  

Mr Graham Evans  

Tel.: 00 44 1753 603050 

FAX: 00 44 1753 603077 

Email : Graham.Evans@chemtura.com 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Sasol Germany GmbH 

Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Germany 

Dr. Kay Luttmann 

Tel.: + 49 (0) 4852 392 215 

Email: kay.luttmann@sasol.com 

Location of plant : 

Plant Brunsbüttel, Fritz Staiger-Strasse 15, 

25541 Brunsbüttel, Germany 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως αυτές κατατέθηκαν με την παρούσα 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 

στα αρχεία της ΣΕΑ 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

α) Κάτοχοι της άδειας  Chemtura Europe Ltd 

Kennet House, 4 Langley Quay, 

Slough -SL3 6EH, United Kingdom 

Contact person: Mr Graham Evans  

Tel.: 00 44 1753 603050 

FAX: 00 44 1753 603077 

Email : Graham.Evans@chemtura.com 

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: CHEMTURA EUROPE LTD Greek Branch 

Κώστας Παπαδόπουλος 

Σαλαμίνος 10, 

546 25 Θεσ/κη 

Τηλ. 2310 554215 

FAX 2310 551461 

Email Costas.Papadopoulos@chemtura.com 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα) 
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 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMTURA ITALY S.R.L. 

Via Pico della Mirandola 8,  

Localita Scalo,  

04013, Latina, Ιταλία   

Contact person:  

Mr Graham Evans  

Tel.: 00 44 1753 603050 

FAX: 00 44 1753 603077 

Email : Graham.Evans@chemtura.com  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

CHEMTURA ITALY S.R.L. 

Via Pico della Mirandola 8,  

Localita Scalo,  

04013, Latina, Ιταλία   

Contact person:  

Mr Graham Evans  

Tel.: 00 44 1753 603050 

FAX: 00 44 1753 603077 

Email : Graham.Evans@chemtura.com 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική 1-Decanol 67,9 % (β/o) 

Βοηθητικές ουσίες 18,6 % β/β  

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 

αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

 

 

2 Συσκευασίες 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλες  200 κ.εκ. & 500 κ.εκ.,  1 λίτρου 

& 2 λίτρων. 

Πλαστικό τύπου HDPE,  

COEX ( PE/ barrier material EVOH or 

PA) 

 Δοχεία   2, 4, 5, 10 & 20 λίτρων Πλαστικό τύπου HDPE,  

COEX ( PE/ barrier material EVOH or 

PA) 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

  Τρόπος εφαρμογής:  

Ψεκασμός της κορυφής των φυτών με 40-70 λίτρα νερό /στρ, πίεση 

ψεκασμού 1  atm. (για το σχηματισμό σταγονιδίων μεσαίου μεγέθους) 

που θα επιτρέψει μια αργή απορροή κατά μήκους του μίσχου. Η 

εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται με την χρήση κωνικών ακροφύσεων 

ώστε το ψεκαστικό υγρό   να έρθει σε επαφή με τους μασχαλιαίους 

οφθαλμούς . 

Διατηρείτε απόσταση 30 με 40 εκ. μεταξύ των ακροφυσίων και την 

κορυφή των φυτών.  

Αποφύγετε να βρέξετε την κάτω επιφάνεια των φύλλων.  

 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν την χρήση.  Γεμίστε το ψεκαστικό 

δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του 

σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με 

συνεχή ανάδευση. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά 

μέσα με νερό. 

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα 

εξαρτήματα του  ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις (3) φορές. 

 

Συνδυαστικότητα:  

Μην συνδυάσετε το ROYALTAC με άλλα φυτοφάρμακα ή διαφυλλικά 

λιπάσματα.   

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με 

κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα ( τα νερά του 

ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) 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. Παρεμποδίσει την ανάπτυξη των μασχαλιαίων 

οφθαλμών (φυλλιζίων) στα καπνά Burley και Virginia. Δρα δια επαφής 

στο επίπεδο της κηροφόρου μεμβράνης των βλαστών.  
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογή

ς 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο. 

Μεσοδιάστημ

α εφαρμογών 

λίτρα / 

στρέμμα 

(max) 

λίτρα /100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Καπνός  

 

 

Παρεμπόδιση 

της 

ανάπτυξης 

των 

μασχαλιαίων 

οφθαλμών 

(φυλλιζίων) 

 

2 
(1) 

 

 

 

 

 

2,5 – 5
(3) 

 

 

 

 

 

40-70 Εφαρμόζεται σε 

νεαρούς βλαστούς  

(<2 εκ.) πριν ή το 

αργότερο 2 μέρες 

μετά το 

κορυφολόγημα 
(2)

 

2  με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογής  

5- 10 ημέρες 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Μια μόνο εφαρμογή του ROYALTAC είναι συνήθως αρκετή  για την καταστροφή των νεαρών 

βλαστών. Σε καλλιέργειες με πολύ ζωηρή βλάστηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη 

εφαρμογή 5 έως 10 ημέρες μετά από την πρώτη, όταν έχουν εμφανιστεί καινούριοι βλαστοί 

μικρότεροι των 2 εκ. μήκος. Όταν γίνονται δύο εφαρμογές, η πρώτη θα πρέπει να γίνεται πριν το 

κορυφολόγημα με δόση 1,7 λίτρα/στρ και η δεύτερη με δόση 2 λίτρα/στρ.   

 

2. Εφαρμογή πριν το κορυφολόγημα:Το ROYALTAC μπορεί να εφαρμοστεί μετά την έναρξη της 

επιμήκυνσης της ταξιανθίας (κλειστά μπουμπούκια) και μέχρι την ανθοφορία (πριν το άνοιγμα 

των πρώτων ανθέων). Για καλύτερη αποτελεσματικότητα εφαρμόστε το προϊόν σε νεαρούς 

βλαστούς (<2 εκ.).  

            Εφαρμογή μετά το κορυφολόγημα: Το ROYALTAC πρέπει να εφαρμοστεί εντός δύο ημερών  

            μετά το κορυφολόγημα. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα εφαρμόστε το προϊόν εντός 24 ωρών 

            από το κορυφολόγημα. 

3. Οι δόσεις ανά εκατό λίτρα νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού 

ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα δηλαδή από την μικρότερη 2,5 

L/εκατόλιτρα που αντιστοιχεί με δόση 1,7L σκευάσματος  για εφαρμογή με  70 L ψεκαστικού 

διαλύματος/στρέμμα έως τη μέγιστη  5 L/εκατόλιτρο που αντιστοιχεί με δόση 2L σκευάσματος  

για εφαρμογή με  40 L/ ψεκαστικού διαλύματος /στρέμμα. 

4.  Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, εφαρμόστε το σκεύασμα με 70 L  ψεκαστικού διαλύματος 

/στρ με κατευθυνόμενη εφαρμογή κατά τη διάρκεια του πρώτου περάσματος. 

5. Χρησιμοποιείστε την μεγάλη δόση για τον έλεγχο  μασχαλιαίων οφθαλμών  σε καλλιέργειες με 

πολύ μεγάλη ανάπτυξη. 

 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

1. Μην εφαρμόσετε το ROYALTAC τις ζεστές ώρες 

της ημέρας. Προτιμήστε να το εφαρμόσετε νωρίς 

το πρωί, σε στεγνά φύλλα (όχι με υγρασία). Μην 

το εφαρμόσετε όταν αναμένετε βροχή ή σε υγρά 

φύλλα. 

2. Να μην γίνεται ψεκασμός όταν οι θερμοκρασίες 

είναι άνω των 30 
o
C . 

3. Εφαρμόστε σε καπνόφυτα που βρίσκονται σε καλή 

βλαστική κατάσταση (απουσία ασθενειών, 

εντόμων και λειψυδρία).  

 

 

 

 

 

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 48 ώρες  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και τρόπο 

εφαρμογής. 

Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης φυτοτοξικότητας αν το 

ψεκαστικό διάλυμα έρχεται σε επαφή με την κάτω 

επιφάνεια των φύλλων,  γι αυτό δεν πρέπει να 

εφαρμόζεται  όταν φυσάει  ή σε πεσμένα φυτά 

 

 

 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου- 

Προειδοποιητικές 

λέξεις: 
 

  GHS05   GHS07    GHS09 

 

Κίνδυνος  

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική επίδραση 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
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11  Δηλώσεις 

προφυλάξεις 

P405 + P102  Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P261     Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα  

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν  

P280    Να φοράτε προστατευτικά γάντια /μέσα ατομικής προστασίας 

για τα μάτια/πρόσωπο.  

Φορέστε γάντια, προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας  

ματιών/προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή 

του σκευάσματος.  

 

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 μη στοχευόμενα φυτά και αρθρόποδα   

να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη 

γεωργική γη. 

Spe8      Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες 

και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 

καλλιέργειες  κατά την ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. 

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των 

ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. 

Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής. 

EUH401“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης”. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 
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.  

P363  Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  

P305 + P351 + P388  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, 

ξεπλύνετε προσεκτικά  με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 

επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνηχείστε να 

ξεπλένετε. 

P310  Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.  

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777. 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
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13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Καπνός  Δεν 

εφαρμόζεται  
 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, 

ερμητικά κλειστή, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις 

συνθήκες αυτές το σκεύασμα 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 της παρούσας 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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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 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 
 
 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 

 


