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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   03.12.2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 5645/66835 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

   
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SINON EU GmbH 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  ImAltenDorfe 37 (Volksdorf) 

   D-22359 Hamburg, Γερμανία 

TELEFAX: 210 92 12 090  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  RDP OE-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ 

Τηλέφωνο: 210 92 87 254  Φυλής 232,  11252 Αθήνα 

e-mail: dpitarokili@minagric.gr  E-mail: marketing@rdp.gr) 
    
 

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

SINSTAR 250 SC” 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 Επιτροπής 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. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 703/2011 της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2011 για την έγκριση 

της δραστικής ουσίας azoxystrobin, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της 

Επιτροπής. 

7. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη. 
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8. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του 

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

Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του SINSTAR 250 SC (AMM 16054) στην Ιταλία. 

10. Την από 16.06.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
11. Το από 03.12.2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

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

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SINSTAR 250 SC της εταιρείας SINON EU GmbH, 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 

60485 
03.12.2015 
31.12.2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα SINSTAR 250 SC 

1.2.β Μορφή:  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ  (SC) 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO azoxystrobin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
97.9% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Στρομπιλουρίνες  

 

Παρασκευαστής  SINON CORPORATION 
 No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Road,  

W. District, Taichung 40357, Taiwan, R.O.C. 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

SINON CORPORATION 
No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Road,  

W. District, Taichung 40357, Taiwan, R.O.C. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azoxystrobin 

της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία για την 

καταχώρηση, από την εταιρία SINON CORPORATION. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: SINON EU GmbH 
ImAltenDorfe 37 (Volksdorf),  

D-22359 Hamburg Γερμανία 

tel: +49-406599 5039     fax: +49-406599 5158 

e-mail: sinoneu@aol.com  

Contact: Mr Hans Brandt 

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: RDP OE-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ  
Φυλής 232,  11252 Αθήνα 

Tel.: 210 8623144/ Fax: 210 8663978 

E-mail: marketing@rdp.gr  

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 

στη χώρα) 

Μαρία Δαλαγιώργου 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 72, 54655 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.2310 415351, 6937 093057 

e-mail: dalagiorgou@gmail.com  

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SINON EU GmbH 
ImAltenDorfe 37 (Volksdorf),  

D-22359 Hamburg Γερμανία 

  

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

1) SINON CORPORATION 
Plant address: No. 111, Chung Shan Rd., Ta-Tu Hsiang, 

Taichung Hsien, Taiwan 432 

 

2) CHEMIA S.p.A. 
Strada Stratale 255, km 46 - 44047 Dosso (FE) 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  

 

1. SINON CORPORATION 
Plant address: No. 111, Chung Shan Rd., Ta-Tu Hsiang, 

Taichung Hsien, Taiwan 432 

 

2. CHEMIA S.p.A. 
Strada Stratale 255, km 46 - 44047 Dosso (FE) 

 

3. ΣΕΓΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας 
 
4. ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., 190 14 Αφίδνες, Αττικής 
 
5. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ, ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσ/νικη 

 

ΑΔΑ: 71084653ΠΓ-ΛΨΚ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

4 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Azoxystrobin 25% β/o 
Βοηθητικές ουσίες: 76,2% (β/β) 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 5645/66835/16.06.2015 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
2 

Συσκευασίες  

 
2.2 Συσκευασίες:  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 
25, 50, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 

400, 450, 500, 600, 700, 800 ml και 1 λίτρο. 
Πλαστικό HDPE 

2 
Φιάλη εντός 

χαρτοκυτίου 

25, 50, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 

400, 450, 500, 600, 700, 800 ml και 1 λίτρο. 

Πλαστικό HDPE,    

Κουτί από χαρτόνι 

 
3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.  

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη. 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 

Προσθέστε  την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος  στο ψεκαστικό 

δοχείο αναδεύοντας. Ξεπλύντε τη φιάλη και ρίξτε το ξέπλυμα στο 

ψεκαστικό δοχείο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση.  

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Πλύντε όλα τα εξαρτήματα του ψεκασμού με 

νερό. Πλύντε το ψεκαστικό δοχείο με κατάλληλο καθαριστικό.  

 

Συνδυαστικότητα: Για την καλλιέργεια της τομάτας μπορεί να συνδυαστεί 

με εντομοκτόνα που περιέχουν lambda-cyhalothrin, methomyl, dimethoate 

και με ακαρεοκτόνα που περιέχουν propargite.  

 

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. 

 

 

 

4  
Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Μυκητοκτόνο της Ομάδας των Στρομπιλουρινών με προστατευτική, 

θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. 

Μέρος του σκευάσματος παραμένει στην φυλλική επιφάνεια και το 

υπόλοιπο απορροφάται και διανέμεται ομοιόμορφα μέσα στο φυτό (με 

κίνηση διασυστηματική και διελασματική) και είναι αποτελεσματικό σε 

χαμηλές δόσεις.  
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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 

Γραμ. 

/στρ. 

Γραμ. 

/100 

λίτρα 

ψ.υ. 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/στρ. 

ΑΜΠΕΛΙ Ωίδιο 

 (Uncinula 

necator), 

Περονόσπορος 

(Plasmopora 

viticola) 

100 100-500 20-100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος 

προστατευτικά 

ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων 

2/10-12 

TOMATA  

 

Ωίδιο  

(Leveillula 

taurica), 

Περονόσπορος 

(Phythoptora 

infestans), 

Αλτερνάρια 

(Alternaria spp.) 

70-80 

 

87.5-400 20-80 Ψεκασμοί 

φυλλώματος 

προστατευτικά 

ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων 

2/7-10 

 

Παρατηρήσεις:  
 

1. Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια. 

2. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη 

δόση ή το συντομότερο διάστημα εφαρμογής εφόσον υπάρχουν συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για 

την ανάπτυξη παθογένειας. 

 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας. 

 

6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση Ανθεκτικότητας 
-Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά 

καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας κάθε εφαρμογή του SINSTAR 

με τουλάχιστον μία εφαρμογή με προϊόντα διαφορετικής δραστικής 

ουσίας και μηχανισμού δράσης. 

-Μην αυξάνετε τις δόσεις 

 

 

 

 

 

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 -- 
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους 

-Να μην χρησιμοποείται σε σπορεία και φυτώρια τομάτας. 

-Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το 

SINSTAR 250 SC να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν 

χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς λόγω της φυτοτοξικότητας 

που παρουσιάζει στις μηλιές. Ακόμα και ίχνη μπορεί να 

προκαλέσουν ζημιά. 

-Μην χρησιμοποιείτε το SINSTAR 250 SC όταν υπάρχει πιθανότητα το 

ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. 

 

 

 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου 

Κίνδυνος 

 
GHS09 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 

 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

 
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 τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την 

καλλιέργεια του αμπελιού και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από 

την καλλιέργεια της τομάτας. 

 
SPe3: Για να προστατέψετε  τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν 

σε εδάφη με ποσοστό άμμου πάνω από 80% καθώς και σε αλκαλικά εδάφη. 

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε γιατρό. 

 

Γενική Οδηγία: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας ζητήστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και χαλαρώστε τα υπόλοιπα ρουχα. 

Τοποθετήστε το παθόντα σε αναπαυτική θέση και κρατήστε τον ζεστό. 

Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν συμπτώματα.    

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο 

νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Έχετε τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και  

πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι . Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν 

εμφανισθούν συμπτώματα  

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και πιείτε αρκετό 

νερό. Αν προκληθεί εμετός  πιείτε και πάλι νερό.  Ζητήστε αμέσως ιατρική 

βοήθεια 

Οδηγίες για τον γιατρό: Η θεραπεία πρέπει να κατευθυνθεί στον έλεγχο των 

συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα 

αναπνευστικά συμπτώματα.  

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  

 

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777. 
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Προστασία των καταναλωτών 
 

 

13.1 Για όλες τις καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της Ε.Ε. προσωρινά κοινοτικά Ανώτατα 

Όρια Υπολειμμάτων (MRLs). 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμπέλι 21  

 Τομάτα 3  

 
 
14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30
ο
C) 

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. 
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16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  

 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. 

 

 

17 Kατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων  

 Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 42 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ μελέτη παρακολούθησης της δραστικής ουσίας και των 

μεταβολιτών αυτής, η οποία θα έχει διεξαχθεί στα υπόγεια ύδατα, επί τρία έτη. 

 

 
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. 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

         Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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