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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 13831/157603 π.ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
      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 33 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 
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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  

7. Την έγκρισή του στην Ιταλία. 
8. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/B/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό 
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του 
δικαιώματος να υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 

9. Την από 29-10-2014 αίτηση της εταιρείας CHEMINOVA A/S. 
 
 

 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SARACEN της εταιρείας 
CHEMINOVA A/S, 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 

70105 
11/2/2015 

31/12/2016 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα SARACEN 

1.2.β Μορφή:  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ  (SC) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών 
κατά ISO 

FLORASULAM 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97.6 % (β/β) min 

Χημική ομάδα ομάδα τριαζολοπυριμιδινών-σουλφανιδίων 

Παρασκευαστής CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης : 
 CHEMINOVA INDIA Ltd, ( Intermediate Division ) 
Plot No. 27+28 / A, GIDC Estate, 
Panoli : Pin: 394116, District ; Bharuch : Taluka : 
Ankleshwar, Gujarat State, India 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο Τμήμα J που 
κατατίθεται στην Υπηρεσία με  την αίτηση με 
αρ.πρωτ. 12030/135778/29-10-2014 Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark 
Tel: +45 96909690   Fax: +45 96909691 
E-mail: liz.maquarrie@cheminova.com  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΑΛΕΝΟΣ 
 Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα 
 Τηλ./Fax: 210 56 12 025    e-mail: 
George.galenos@cheminova.com  

 

   

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

AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε. 
Ριζαρείου 16, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα 
 τηλ.: 210-5578777 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMINOVA A/S  
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δ) Εργοστάσιο 
παρασκευής 
του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
1) CHEMINOVA A/S  
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark   
2) CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG 
Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Germany 
3) CHEMINOVA INDIA Ltd. 
 G.I.D.S. Industrial Estate, Panoli, District Bharuch – 394 116, India 
4) PHYTEUROP S.A. 
Zone Industrielle de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, France 
5) Schirm GmbH Standort Lübeck, Betriebsstätte Lübeck, 
Mecklenburger Strasse 229, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 
6) Schirm GmbH Standort Schönebeck, 
 Geschwister-Scholl Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Germany 
7) Schirm GmbH, c/o LEHNKERING GmbH,  
Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel, Germany 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) 
συσκευασίας 
του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1) CHEMINOVA A/S  
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark   
2) CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG 
Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Germany 
3) CHEMINOVA INDIA Ltd. 
 G.I.D.S. Industrial Estate, Panoli, District Bharuch – 394 116, India 
4) PHYTEUROP S.A. 
Zone Industrielle de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, France 
5) Schirm GmbH Standort Lübeck, Betriebsstätte Lübeck, 
Mecklenburger Strasse 229, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 
6) Schirm GmbH Standort Schönebeck, 
 Geschwister-Scholl Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Germany 
7) Schirm GmbH, c/o LEHNKERING GmbH,  
Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel, Germany  
8) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής 
9) AGROLOGY SA, ΒΙΠΕΘ Σίνδος 
10) Κ+Ν EΥΘΙΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕΘ Σίνδος 

 

 

στ) Εγγυημένη 
σύνθεση του  
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική  
Florasulam : 5 % β/o  
Βοηθητικές ουσίες 95,07 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος βρίσκεται στο Τμήμα 
J που κατατίθεται στην Υπηρεσία με  την αίτηση με αρ.πρωτ. 
12030/135778/29-10-2014 και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία 
της ΣΕΑ  

 

 
2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 100,  125, 150, 200, 250, 300, 400, 
450, 500, 600, 750 ml , 1 λίτρο, 2 λίτρα 
και 5 λίτρα 

Πλαστικό HDPE, COEX HDPE/PA, 
fluorinated HDPE 

2 Φιάλη εντός 100,  125, 150, 200, 250, 300, 400, Πλαστικό HDPE, COEX HDPE/PA, 
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χαρτοκυτίου 450, 500, 600, 750 ml και 1 λίτρο. fluorinated HDPE,   Κουτί από 
χαρτόνι 

 

3  Οδηγίες 
χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 
μικρότερη από 2,5 Atm. με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40  λίτρα 
ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας. Η εφαρμογη να είναι 
ομοιόμορφη  και να αποφευγεται η επικάλυψη. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού  κατά τα ¾ 
με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση 
του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που 
αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο 
δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.  
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τα στάδια καθαρισμού που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα 
εξής: 
-  Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να 
περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε 
το ξανά. 
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας 
οικιακής χρήσης 3% ανά εκατόλιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του 
συστήματος ‘ψεκάζοντας’ υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την 
ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μια φορά και ακόμη μια φορά 
χωρίς αμμωνία. 
-  Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας  ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και 
στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα και τα κουτιά 
με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα – 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό του 
σκευάσματος 

 

 

 

 

 

 

 

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος 
δράσης: 

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών. Το Florasulam  δρα 
αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (acetolactate 
synthase-ALS) 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 
Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 
Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ/ 
στρέμμα 

(max) 

Κ.εκ/ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λιτρα / 

στρέμμα 
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Χειμερινό Σιτάρι 
(σκληρό, 
μαλακό), Κριθάρι 
 
 Ανοιξιάτικο 
Σιτάρι (σκληρό, 
μαλακό), Κριθάρι 

Ετήσια 
Πλατύφυλ
λα ζιζάνια  

10-15 25-75 20-40 Ψεκασμός 
μεταφυτρωτικά, 
από το 2

ο
  φύλλο 

της καλλιέργειας 
και μέχρι ο 
δεύτερος κόμβος να 
είναι 2 εκατοστά 
από τον 1ο  

1 

Χειμερινή Σίκαλη,  
triticale 

Ετήσια 
Πλατύφυλ
λα ζιζάνια  

10-15 25-75 20-40 Ψεκασμός 
μεταφυτρωτικά, 
από το 2

ο
  φύλλο 

της καλλιέργειας  
μέχρι το 3

ο
 αδέλφι  

1 

Παρατηρήσεις: 
-Ευαίσθητα ζιζάνια: Κολλητσίδα (Galium aparine), Παπαρούνα ( Papaver rhoeas), Χαμομήλι (Matricaria 
camomilla), Ανθεμίς (Anthemis arvensis),  Στελλάρια (Stellaria media), Καψέλα ( Capsella bursa pastoris),  
άγρια ρόκα (Diplotaxis erucoides), Σινάπι ( Sinapis arvensis), Ραπανίδα ( Raphanus raphanistrum), Μπιφόρα 
( Bifora radians), Αγριοβίκος ( Vicia sativa) 
-Να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια είναι σε νεαρό στάδιο (4-6 φύλλα) και στην περίπτωση της κολλητσίδας 
όταν αυτή ειναι κατω από 20 εκ. 
-  Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό stress λόγω κρύου ή ξηρασίας ή έλλειψης 
λίπανσης κλπ 
 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας 

 

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

Η δόση εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και την 

πυκνότητα των ζιζανίων. 

Εφαρμόστε εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου των ζιζανίων (μηχανικές 
καλλιεργητικές κλπ) όπου είναι δυνατόν και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων 
με διαφορετικό τρόπο δράσης  για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας. 
 
 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να 
σπαρούν αμέσως σιτάρι,  κριθάρι, βρώμη, αραβόσιτος και 
σίκαλη 

 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν   

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

 σκεύασμα Δεν έχει εφαρμογή  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών 
και κάθε άλλης 

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 
στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί τα σταγονίδια 
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 παρενέργειας στα φυτά ή 
τα προϊόντα τους. 

του ψεκασμού να μεταφερθούν σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες 
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει  

 

9  Προειδοποιητικές 
λέξεις/ 
Εικονογράμματα 
Κινδύνου: 

Προσοχή  (GHS09) 

 

 

 

10  Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις 
EUH208  περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση 
EUH401 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 
P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
P270:     Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 
 
SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (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 τα φυτά μη στόχους  να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη 

 

 

 

 

 

12  Πρώτες 
βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα 
 Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή οφθαλμικό 
διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος 
χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα 
μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμένει.  
Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με 
άφθονο νερό και σαπούνι.  Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υπάρξει  
Κατάποση: δεν συνιστάται πρόκληση εμετού. Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε  νερό  ή 
γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα  και  πιείτε υγρά. Ζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια 
Αναπνοή: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα σε 
καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια αν η αδιαθεσία παραμένει.   
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία με 
βάση τη γενική κλινική κατάσταση. Πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  
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13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Σιτάρι, Κριθάρι,  Σίκαλη triticale Δεν εφαρμόζεται  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος. 

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30 οC) και 
καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) 
χρόνια. 

 

 

 

 

 
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. 

 
 

ΑΔΑ: Β5ΡΟ465ΦΘΗ-ΘΜΠ



9 
 

 

 

 
 

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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

         Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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