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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα,  

16 - 5 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ: 11645/133796 π.ε. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Tessenderlo Chemie N.V. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  ΒΕΛΓΙΟ 
TELEFAX: 210 92 12 090  Δια μέσου της 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  Χελλαφάρμ ΑΕ. 
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  Φλέμιγκ 15  
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr   151 23 Μαρούσι 

    E-mail: info@hellafarm.gr 
ΘΕΜΑ: 

 Α. Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(απωθητικό εντόμων) SURROUND WP CROP PROTECTANT ( δ.ο. Aluminium silicate). 

 

 Β. Ανάκληση της με αριθ. 14318, έγκρισης κυκλοφορίας  φυτοπροστατευτικό προϊόν 

SURROUND WP  

 

  
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί 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. 
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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 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 571/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους 
όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών πυριτικό αργίλιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες και 1,4-
διαμινοβουτάνιο  

7. Την από  τον Οκτώβριο 2015 αξιολόγηση του στην Ισπανία. 
8. Την υπ’ αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, 
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

9. Την από 30-8-2013αίτηση της εταιρείας Tessenderlo Chemie N.V.Βελγίου 
 
 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SURROUND WP CROP 

PROTECTANT της εταιρείας Tessenderlo Chemie N.V. Βελγίου  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 

16/5/2016 

14565 

31/8/2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα SURROUND WP CROP PROTECTANT 

1.2.β Μορφή:  WP (Βρέξιμη σκόνη) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία   

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

Aluminium silicate 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

99.98 % (β/β) min 

Χημική κατηγορία  Ορυκτό   

Παρασκευαστής Tessenderlo Chemie N.V. 
Rue du Trône 130 
B-1050 Brussels 
Belgium 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
1.BASF Corporation  
North America Corporate Headquarters  

100 Park Avenue  
Florham Park, NJ 07932  
USA  
 
2.BASF Corporation  
McIntyre Plant  
1277 Dedrick  
McIntyre, Georgia 31054  
USA  

 

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με 
αριθ. πρωτ. 9236/104227/30-8-2013 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης 
αξιολόγησης 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   
α) Κάτοχος της άδειας: Tessenderlo Chemie N.V. 

Rue du Trône 130 
B-1050 Brussels 
Belgium 
 
Contact person: Jo Vandormael  
Τel.: +32 13 612505 
Fax: +32 13 668140 
E-mail: jo.vandormael@tessenderlo.com   
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χελλαφάρμ ΑΕ. 
Φλέμιγκ 15  
151 23 Μαρούσι 
Τηλ: 210 6800900 
Fax: 210 6833488 
E-mail: info@hellafarm.gr 

 

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

Χελλαφάρμ ΑΕ. 
Φλέμιγκ 15  
151 23 Μαρούσι 
Τηλ: 210 6800900 
Fax: 210 6833488 
E-mail: info@hellafarm.gr 

 

   
γ)Παρασκευαστής σκευάσματος: Tessenderlo Chemie N.V.  
 
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
1. Seapac, Inc. 
4588 Cypress Business Park Drive 
Mobile, Alabama 36619, USA 
EPA Number: 72797-AL-001 
 
2. Tessenderlo Kerley, Inc.  
5427 East Central Avenue 
Fresno, California 93725, USA  
EPA Est. No. 61842-CA-001 

 

   
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
1. Seapac, Inc. 
4588 Cypress Business Park Drive 
Mobile, Alabama 36619, USA 
EPA Number: 72797-AL-001 
 
2. Tessenderlo Kerley, Inc.  
5427 East Central Avenue 
Fresno, California 93725, USA  
EPA Est. No. 61842-CA-001 
 
3. Χελλαφάρμ ΑΕ, Στυλίδα Φθιώτιδας 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Aluminium silicate 95% β/β   
Βοηθητικές ουσίες 5 % β/β  
 
Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση κατατέθηκε 
με το με αριθ. πρωτ. 9236/104227/30-8-2013 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης 
αξιολόγησης 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 
1 Σακούλα 1, 2, 5, 12.5  & 25 κιλά Σακούλα από kraft paper 
 Σακούλα 1, 2, 5 κιλά Σακούλα από PPE σε 

κουτί από χαρτόνι  
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3  Οδηγίες χρήσης:  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης χωρίς απορροή.  
 
Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής:  Γεμίστε το 
ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση και αρχίστε την ανάδευση. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. 
Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή 
ανάδευση.  
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  Με το τέλος της εφαρμογής 
αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό 
νερό το βυτίο, όλα τα μέρη του ψεκαστικού και τα μπεκ αφαιρώντας 
όλα τα ορατά υπολείμματα. Ελέγχετε περιοδικά τα φίλτρα και αν 
χρειάζεται καθαρίστε τα. 
Τα ρούχα της δουλειάς πλένονται με νερό και σαπούνι.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται 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. 
Το προϊόν όταν βραχεί γίνεται ολισθηρό. 
 
Συνδυαστικότητα: Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα  
Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλπ σημείο 11. 

   

  
 
4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Προστατευτικό απωθητικό εντόμων , το οποίο δημιουργώντας ένα 
προστατευτικό επίστρωμα (φιλμ) στην επιφάνεια των φυτών δρα 
απωθητικά και ερεθιστικά στα έντομα.  
Επίσης καμουφλάρει την καλλιέργεια από τα μεταναστεύοντα 
έντομα αλλάζοντας το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται 
από την επιφάνειά της. Το επίστρωμα (φιλμ) καολίνη, που καλύπτει 
τα φυτά ενώ επιτρέπει τη φωτοσύνθεση, αντανακλά τις βλαβερές IR 
και UV ακτινοβολίες αυξάνοντας έτσι τη δέσμευση του άνθρακα και 
εμποδίζοντας τα ηλιοκαύματα . 
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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 

Κιλά/ 
Στρέμμα 
(μέγιστο) 

Κιλά/ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 

στρέμμα 
Αχλαδιά Ψύλλα 

Cacopsylla pyri 
3 5 50-100 Καθολικός ψεκασμός με την 

έναρξη εναπόθεσης των 
αυγών από τα διαχειμάζοντα 
έντομα μέχρι την πτώση των 
πετάλων(1).  

  4/ 7 ημέρες 

Ελιά Δάκος  

Bractocera 

olea 

3 3 50-100 Καθολικός ψεκασμός με την 
έναρξη εναπόθεσης των 
αυγών του δάκου στους 
καρπούς(1).  

4/ 7 ημέρες 

Αμπέλι Θρίπας  
Frankliniella 

occidentalis 

3 3 50-100 Καθολικός ψεκασμός των 
πρέμνων πριν την έναρξη 
εναπόθεσης των αυγών από 
τα διαχειμάζοντα έντομα(1)

.  

4/ 7 ημέρες 

 

Παρατηρήσεις: 
Η προστασία  που παρέχει το Surround  οφείλεται στο λευκό επίστρωμα με το οποίο 
καλύπτεται η καλλιέργεια όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει.  Όταν το επίστρωμα 
εξαλειφθεί μερικά ή ολικά από βροχή, αέρα ή λόγω ανάπτυξης της καλλιέργειας και εφόσον 
εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται. 

. 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο σχετικό 

Παράρτημα ΙΙ  

 
6  Ειδικές συνθήκες 

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

1. Το προϊόν μπορεί να παρέχει προστασία και από τα εγκαύματα του 
ήλιου και το stress των υψηλών θερμοκρασιών  
2. Λόγω του τρόπου δράσης του, το προϊόν αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο στα προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας 
3.Kίνδυνος ορατής επίπτωσης επί της ποιότητας των καρπών των 
καλλιεργειών εφαρμογής καθώς και γειτονικών  (επικάλυψη από 
επίστρωμα (φιλμ) έντονου λευκού χρώματος)  .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προς  
 τατευόμενης καλλιέργειας Δεν απαιτείται  
 - σποράς ή φύτευσης των  
 καλλιεργειών που ακολουθούν Δεν απαιτείται  
 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
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 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   
 σκεύασμα Δεν απαιτείται  

 
8  Στοιχεία 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης. 
Προς αποφυγή παρουσίας λευκού επιστρώματος (φίλμ) του 
προϊόντος  επί συγκομισμένων καρπών,  καλόν είναι να μην 
ψεκάζετε   με Surround® WP Crop Protectant κοντά σε καλλιέργειες που 

πρόκειται να συγκομιστούν.  

 

 

 

 

 

 
9  Σήμανση 

σκευάσματος 

Προσοχή 
 
10  Φράσεις R H351:  Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 
 
11  Φράσεις S 

 
 

P102 Μακριά από παιδιά 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό  
το προϊόν 
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο 
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / εκνεφώματα 
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 
ρούχα 
P280  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/προστατευτικά  
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
P285 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα 
ατομικής προστασίας της αναπνοής 
Οι εργάτες να φορούν γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη και τον χειρισμό του ψεκαστικού 
υγρού. 
Spe8 Επικίνδυνο για τις µέλισσες και άλλους επικοινοιαστές. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες και 
άλλοι επικονοιαστές  συλλέγουν γύρη 
 
EUH  401  «Για  να  αποφύγετε  κινδύνους  για  την  ανθρώπινη  
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καλά 
αεριζόμενο χώρο  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα με νερό και 
σαπούνι.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:  Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο οφθαλμολογικό διάλυμα.  
Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1  Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs (Annex IV of Regulation 396/2005) 
 
13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν 
τη διάθεση στην αγορά 
όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Δεν απαιτείται  -  

 
14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του 
σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.  
Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε  θερμοκρασία 
περιβάλλοντος το προϊόν είναι σταθερό για δύο τουλάχιστον 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. 
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17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 
 

•  Τhe full study in which is checked the content of respirable crystalline silica in formulation 
(IIIA 2.8.6.1).  

•  Α study about the effectiveness of the cleaning procedures, in order to ensure the safe 
and proper cleaning of equipments, by checking that residues of SURROUND® WP CROP 
PROTECTANT do not remain in the sprayer after cleaning. 

• Τhe K document of the study shown in the issue IIIA 5.2.1.  
• Αn appropriate analytical method, able to identify and quantify aluminium silicate in the 

formulation (EFSA Journal 2012;10(2):2517). 

 
 

 
 
 

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 14318  έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (εντομοκτόνο) SURROUND WP, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 
125300/16-12-2008  Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Συγκεκριμένα :  

 
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις 
μήνες  (έως τις  16-8-2016   ). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις   16-11-2016 ). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις  16-11-
2017     ) . 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 16η -11-2017   , θα πρέπει 

να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με 
ευθύνη και δαπάνες αυτού 
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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 ή ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του 
προϊόντος στην αγορά 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 Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

 

 

        Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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