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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,              04-04-2019  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12998/174150 Π.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας  

TELEFAX: 210 92 12 090   «Η ΕΝΩΣΗ»  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   easorest@otenet.gr 

Τηλέφωνο: 210 9287211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  Κοιν.:  SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ  

     

     

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αίτησης για κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν STAPLE SL (δ.ο. pyriothiobac-sodium), για μεταφυτρωτική 

χρήση στο βαμβάκι »    
 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) 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 53 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ισχύει.  

3. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».  

4. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις 

φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου”, όπως ισχύει. 

5. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 

Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά 

περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  
6. Την αριθ. πρωτ. 12998/174150/14-12-2018 αίτηση του Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση» και 

τη καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(PPPAMS) με αριθμό 1432, καθώς και την αριθ. πρωτ. 13166/175943/18.12.18 αίτηση της εταιρείας 

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ. 

7. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ των Π.Ε. Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, 

Ηλείας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Μαγνησίας και 

Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας,  Φθιώτιδας, Εύβοιας και Κιλκίς. 

8. Το αριθ. ΕΜΠ 23/9.1.19 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. 
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9. Το από 25-2-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

10.Το γεγονός ότι σε όλα τα διαθέσιμα πειράματα υπολειμμάτων (16) τα υπολείμματα της δ.ο. 

pyrithiobac- sodium είναι_κάτω του ορίου του αναλυτικού προσδιορισμού <LOQ (0.01 mg/kg). 

11.Το γεγονός ότι για την δραστική ουσία pyrithiobac-sodium είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής 

φακέλου έγκρισής της με χώρα αξιολόγησης την Ελλάδα. Έχει ήδη διεξαχθεί προκαταρτική συνάντηση 

στο ΜΦΙ μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και των ομάδων αξιολόγησης και σύμφωνα με την 

ενδιαφερόμενη εταιρεία ο φάκελος αναμένεται να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του έτους 2020. 

12.Το από 18-3-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε     
 

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STAPLE SL (δ.ο. 

pyriothiobac-sodium), για μεταφυτρωτική χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού εντός των Περιφερειακών 

Ενοτήτων: Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηλείας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αττικής, 

Φθιώτιδας, Εύβοιας και Κιλκίς, 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: 

70.157 

04-04-2019 

01-08-2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν: 

1.2.α Εμπορικό όνομα: STAPLE SL 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό διάλυμα  (SL) 
 

1.3 Δραστική ουσία: 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 

ISO: 

pyrithiobac sodium 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

96,4 % (β/β) min 

 

Χημική ομάδα: Ανάλογo βενζοϊκού οξέος - Πυριμιδίνης 

Παρασκευαστής: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 

4-26 Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku, Tokyo 110-8782, Japan 

Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία 

Κ-Ι Chemical Europe S.A., Avenue Luise, 326 

B-1050 Brussels, Belgium 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Ihara Chemical Industry Co., Ltd,  

Shizuoka Factory 

1800 Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 421-3306 Japan 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας  pyrithiobac 

sodium είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένουν στη διάθεση 

της ΣΕΑ. 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα: 
 

   

α) Κάτοχος της άδειας: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 

Βασ. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 2105223834, Fax: 2105223139, E-mail: info@sipcam.gr 

 

     Υπεύθυνος επικοινωνίας: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 

Βασ. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 2105223834, Fax: 2105223139, E-mail: info@sipcam.gr 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά: 

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 

Βασ. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί  

Τηλ.: 2105223834, Fax: 2105223139, E-mail: info@sipcam.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SIPCAM SpA Ιταλίας 

Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

SIPCAM SpA, Iταλίας 

Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Italy 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. SIPCAM SpA, Ιταλία 

2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 

     Νέα Σάντα, Τ.Κ. 56403 – Κιλκίς 

3. Torre srl, Torrenieri (Si), Ιταλία 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

  Pyrithiobac sodium 38,3% β/ο  

Βοηθητικές ουσίες: 65,15% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι 

εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένει στη διάθεση της ΣΕΑ. 

 

 

2. Συσκευασία: 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλες 200 κ.εκ., 500 κ.εκ.  Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)  
 

3. Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  

 Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός 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.  

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε την φιάλη πριν την εφαρμογή. 

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και  προσθέτουμε 

αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, στη συνέχεια προστίθεται η 

συνιστώμενη δόση Super sonic υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 

αναδεύοντας συνεχώς. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων: Αδειάστε τελείως ψεκάζοντας το ψεκαστικό βυτίο. 

Αποσυναρμολογείστε τα φίλτρα των ακροφυσίων και καθαρίστε φίλτρα και ακροφύσια με νερό. 

Γεμίστε το ψεκαστικά δοχείο κατά 10% της χωρητικότητας του  βάζοντας σε λειτουργία  τον 

αναδευτήρα.  Εφαρμόστε το νερό αυτό στην ψεκασθείσα περιοχή.  Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται ξεπλένοντας καλά. Επαναλάβετε τον έλεγχο των φίλτρων και των 

ακροφυσίων για τυχόν υπολείμματα και επαναλάβετε τον καθαρισμό εάν είναι απαραίτητο. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 

συσκευασίας: 

Η απόσυρση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε εμπορικούς αποτεφρωτές.  

Άδειες συσκευασίες θα πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο νερό και τα νερά του ξεπλύματος 

να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. Μετά τη διαδικασία αυτή οι άδειες συσκευασίες  

αποσύρονται είτε με καύση σε αποτεφρωτή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως 

καταστεί (πχ με τρύπημα) αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους. 

  

4.  Κατηγορία 

και τρόπος 

δράσης: 

Εμποδίζει την σύνθεση αμινοξέων των φυτών και οδηγεί σε νέκρωση των ιστών. 

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετησίων αγρωστωδών και 

πλατύφυλλων  ζιζανίων   από σπόρο ή και ανεπτυγμένων στο βαμβάκι.  

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταματούν να αναπτύσσονται και γίνονται 

χλωρωτικά μετά από 5-10 ημέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδομάδες ενώ 

άλλα παραμένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά. 
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5.  5.1 Φάσμα δράσης:  
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος/ζιζάνιο Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα/στρ.) 

Βαμβάκι 

GOSHI 

Αγριοβαμβακιά 

(Abutilon theophrasti) ABUTH 

Βλήτα  

(Amaranthus spp.) AMASS 

Αγριομελιτζάνα 

(Xanthium strumarium)  

XANST  

18 20-40 Μετά την ανάπτυξη του 

πρώτου φύλλου του 

βαμβακιού και μέχρι τα φυτά 

να φτάσουν τα 15 εκ. ύψος 

1 

Κύπερη 

(Cyperus spp) CYPSS 

Εφαρμογή στα 2-6 φύλλα 

ανάπτυξης 

Εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας. 

• Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο βαμβάκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι’ 

αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες άλλες καλλιέργειες. 

• Οι εφαρμογές να γίνονται μόνο εφ’ όσον το βαμβάκι και τα ζιζάνια δεν είναι σε κατάσταση στρες από κρύο, 

ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόμων ή άλλο.  

• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι πάνω από 21 βαθμούς κελσίου και το βαμβάκι αλλά και 

τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ανάπτυξης. 

• Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλο επιφανειοδραστικό, SUPERSONIC, στην κατάλληλη δόση. 

• Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες. 

• Η εφαρμογή του STAPLE δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να 

ευνοήσουν την έκπλυση των μεταβολιτών στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή 

βροχόπτωση). 
 
 

6.  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί: 

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 

(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό 

και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για 

την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 

   

 -σποράς ή φύτευσης της  

προστατευόμενης καλλιέργειας: 

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε το STAPLE SL, στον ίδιο αγρό, την ίδια 

περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί βαμβάκι αφού προηγηθεί άροση. 

 

   

 -σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν: 

Στο χωράφι που εφαρμόστηκε το STAPLE SL μπορούν να 

σπαρθούν τα εξής: σιτάρι μετά από 4 μήνες, καλαμπόκι και ρύζι 

μετά από 9 μήνες, σόγια και αραχίδα μετά από 10 μήνες. 

 

   

 -της πρόσβασης του ανθρώπου 

ή των ζώων στην καλλιέργεια 

που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: 

Είσοδος των εργατών στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το 

ψεκαστικό υγρό.  

 

 
8.  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους: 

Δεν είναι φυτοτοξικό για την  προτεινόμενη καλλιέργεια και 

δόσεις. Είναι ενδεχόμενο κατά την 1η – 2η εβδομάδα μετά την 

εφαρμογή να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του 

βαμβακιού. Το φαινόμενο είναι συνάρτηση της δόσης που 

τελικά χρησιμοποιήθηκε. Είναι όμως παροδικό και δεν 

επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.  

 

 

ΑΔΑ: ΩΔ2Ε4653ΠΓ-74Ο



 

5 

 

 
9.  Εικονογράμματα κινδύνου: 

       
GHS08 GHS09          Προσοχή 

 

 
10.  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου  

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 
11.  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

Ρ102 + P405:  Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

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

Ρ201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

Ρ202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. 

Ρ281: Χρησιμοποιείτε μέτρα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. 

Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  

SPe3 Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.  
 

 

12.  Πρώτες 

βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας 

ανοικτά τα βλέφαρα για 15 λεπτά. Απευθυνθείτε σε γιατρό. 

• Ρ308 + Ρ313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό. 

• Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό 

και σαπούνι. 

• Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο και διατηρήστε 

τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό. 

• Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το 

MSDS. Μην προκαλέσετε εμετό. 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777. 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών:  
 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 
Βαμβάκι Μη εφαρμόσιμο 

 

 

 

14.  Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του σκευάσματος: 

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην 

αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. 

 
 

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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Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, 

είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή 

επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.  

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 (ΕΕ) 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. 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. 

6. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης 

στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρείς 

μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:  

6.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας. 

6.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της 

παρούσας.  

6.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια-στόχους.  

6.4.Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

7. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να 

παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά 

παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε. 

8. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών 

φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 

159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 

9. Ο αιτών ή/και ο κάτοχος της άδειας, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                         Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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