
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          07-03-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1903/27931 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς: Sumi Agro Eupore Ltd, Ην. Βασίλειο 

TELEFAX: 210 92 12 090   (δια της κ. Ν. Γκούμα, 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Ανθέων 21, 16674-ΓΛΥΦΑΔΑ)  

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
 

 

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (μυκητοκτόνο) TACHIGAREN 70 WS (δραστική ουσία: hymexazol).    

2. Ανάκληση της με αριθ. 6700 άδειας διάθεσης στην αγορά. »  

 

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 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο 

περιλαμβάνεται η δραστική ουσία hymexazole. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για 

την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. 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. 

6. 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, όπως ισχύει.         

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”, καθώς 

και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων 

κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.  

9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη 

«Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ». 
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10. Τη με αριθ. 6700 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TACHIGAREN 70 WS 

(δρ. ουσία: hymexazol), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 111091/22.9.03 Απόφασή μας και 

τροποποιήθηκε με τις αριθ. 538/6863/20.1.12 και 2447/29517/23.6.15 Αποφάσεις μας. 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 6079/65525/30.5.13 αίτηση του κ. Ν. Μαρκομιχαλάκη για λογαριασμό της εταιρείας 

Sumi Agro Europe Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν 

με τις αριθ. 13292/154851/12.12.13, 1431/18995/11.2.14, 12372/139952/6.10.14, 10842/118395/24.10.16 

και 1903/27931/21.2.18 αιτήσεις. 

12. Την με αριθ. 1526 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Φινλανδίας για το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν TACHIGAREN SEEDLING FUNGICIDE, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του 

προϊόντος, όπως αυτή αναρτήθηκε από την αρμόδια αρχή της Φινλανδίας στον ιστότοπο CIRCABC.  

13. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 

TACHIGAREN 70 WS (δραστική ουσία: hymexazol). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω 

όρους και προϋποθέσεις:    

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60667 

07-03-2018 

31-05-2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TACHIGAREN 70 WS 
1.2.β Μορφή:  WS (βρέξιμη σκόνη για προστασία σπόρων)  
 

1.3 Δραστική ουσία  
 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO hymexazole 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98,5% (β/β) min 

Χημική ομάδα isoxazoles  

Παρασκευαστής Mitsui Chemicals Agro, Inc. 

1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 

Contact person: Tadashi Matsuhisa 

Tel: +81 (0)3 5290 2780, Fax: +81 (0)3 3231 1174 

E-mail: Tadashi.Matsuhisa@mitsuichemicals.com   

με εκπρόσωπο στην ΕΕ  

LKC UK Ltd, Carrick House, Lypiatt Road, Cheltenham, 

Gloucestershire, GL50 2QL, United Kingdom 

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

Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. 

Fukushima Daini Factory 

Ten-noh-mae 3-banchi, Miharu-machi 

Tamura-gun, Fukushima-ken 963-7741, Japan  

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας hymexazole 

είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία 

της ΣΕΑ (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97202/27.5.11) 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

α) Κάτοχος της άδειας: BELCHIM CROP PROTECTION NV 

Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium 

Contact person: Ms. Isabelle Gielen 
Tel: 0032 52 31 96 71, Email: isabelle.gielen@belchim.com   

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

κ. Νένη Γκούμα, Ανθέων 21, 16674 – Γλυφάδα 

Tel:.: +30 6932 380 372, e-mail: Neny.Gouma@apc.eu.com, 

neny.gouma@outlook.com 

 

   
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: BELCHIM CROP PROTECTION GREECE MEPE 

Akti Miaouli n° 93, 185 38 Piraeus, Greece 

Contact person: Ms. Sotiria Mylona 
Tel:. (+30) 6945 872788, Email: Sotiria.Mylona@belchim.com 

 

   
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Mitsui Chemicals Agro, Inc 

1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 
 

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

Utsunomiya Chemical Industry Co., Ltd. 

Okayama Branch Factory 

454 Nobutomo, Kita-ku, Okayama-shi 

Okayama-ken, 701-0152, Japan 

 

   
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Utsunomiya Chemical Industry Co., Ltd. 

Okayama Branch Factory 

454 Nobutomo, Kita-ku, Okayama-shi 

Okayama-ken, 701-0152, Japan 

 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία: hymexazol 70% β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 28,9% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
2 Συσκευασίες 

 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Βαρέλι 25 κιλών PE 
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3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. 

Τρόπος εφαρμογής:  
Βιομηχανική επένδυση επιφανείας κουφετοποιημένων σπόρων ζαχαροτεύτλων σε ειδικά 

μηχανήματα, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερή και ομοιόμορφη κατανομή του επενδυτικού 

εναιωρήματος και σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της επένδυσης.    

Παρατήρηση: 

Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ή κτηνοτροφή.  

Στους σάκους που συσκευάζονται σπόροι ζαχαροτεύτλων επενδεδυμένοι να αναγράφεται η φράση: 

«Κουφετοποιημένος σπόρος επενδεδυμένος με hymexazol, ακατάλληλος για κατανάλωση και 

προορισμένος αποκλειστικά για σπορά». 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού (υγρό επίστρωσης) - Διαδικασία επένδυσης σπόρου με 

φιλμ επικάλυψης:  

Στο δοχείο που περιέχει το επενδυτικό μίγμα τοποθετείται σωλήνας απορρόφησης και το μίγμα 

μεταφέρεται σταδιακά με αντλία στο ειδικό μηχάνημα επένδυσης κουφετοποιημένου σπόρου. Το 

μηχάνημα αυτό φέρει κυλινδρικό περιστρεφόμενο κάδο μέσα στον οποίο τοποθετείται ο προς 

επένδυση κουφετοποιημένος σπόρος. Στο εσωτερικό του κάδου υπάρχουν 6 ακροφύσια μέσω των 

οποίων ψεκάζεται ο κουφετοποιημένος σπόρος με πίεση 3 atm. Η όλη διαδικασία και οι συνθήκες 

επένδυσης ελέγχονται και ρυθμίζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα ακροφύσια ψεκάζουν επί 60 

sec και σταματούν για 3 sec για να ξαναρχίσουν και πάλι. Σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης ο 

κάδος περιστρέφεται με 12 στροφές το λεπτό και η παροχή του επενδυτικού μίγματος διατηρείται 

σταθερή στα 20 λίτρα την ώρα. Ο αέρας που κυκλοφορεί μέσα στον κάδο διατηρείται στους 28 °C 

σε όλο το διάστημα που διαρκεί η επένδυση. Σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης ο κάδος είναι 

ερμητικά κλεισμένος. 

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Μη 

ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του ή με τους σπόρους στους οποίους έχει 

εφαρμοσθεί. Φροντίστε για την καλή ενσωμάτωση του σπόρου κατά τη σπορά. Τα κενά μέσα 

συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  Κατηγορία 

και τρόπος 

δράσης: 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για επέμβαση στο σπόρο σποράς ζαχαροτεύτλων για την 

προστασία των φυταρίων από τήξεις.  

Το hymexazol παρουσιάζει αποπλαστική κυρίως κίνηση μέσα στους φυτικούς ιστούς.  
 

 
 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

 

Στόχοι 

Δόσεις 

 

 

 

Χρόνος 

εφαρμογής 

 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών/ 

καλλιεργητ. 

περίοδο 

Γραμ. 

σκευάσμ. / 

100 λίτρα 

ψεκ. Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού (κιλά 

/ στρέμμα) 

Γραμ. σκευάσμ./ 

στρέμμα 

(ΜΑΧ) 

Ζαχαρότευτλα 

(BEAVA) 

 

Εφαρμόζεται σε 

κουφετοποιημέ-

νους σπόρους 

Τήξη φυταρίων 

από τους μύκητες: 

Aphanomyces 

cochlioides, 

(APHACO) 

Pythium spp. 

(PYTHSP) 

20-40 γρ. σκ. 

ανά U 

(100.000 

σπόροι) 

 

0.02-0.04 κιλά 

ανά U 

(100.000 

σπόροι) 

 

20-40 γρ. σκ. 

(14-28 γρ. δ.ο.) ανά 

U 

(100.000 σπόροι) 

 

Πριν τη σπορά 

 

1 

 

 

6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες 

το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί 

--- 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 
  

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ---  
  

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν ---  
  

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 

---   
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Δεν προκαλεί προβλήματα στη βλάστηση των σπόρων ούτε 

συμπτώματα φυτοτοξικότητας στα νεαρά φυτάρια, όταν η 

εφαρμογή του στο σπόρο των ζαχαροτεύτλων γίνει σύμφωνα 

με την προτεινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική.  
 

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ:        ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
GHS02    GHS05   GHS09 

 

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

H228 Εύφλεκτο στερεό. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH208 Περιέχει hymexazol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

SP1 Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 

 

 

 

 

P405+P102:Φυλάσσεταικλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

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

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. 

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 

εκνεφώματα. 

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. 

P305+P351+P338+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 

αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό.  

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Αν παρατηρηθεί δύσπνοια 

ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα. Πλυθείτε καλά με 

νερό και σαπούνι. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα καλά με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός 

επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης δώστε στον ασθενή να πιεί 1 ή 2 ποτήρια νερό και προκαλέστε 

εμετό με το δάκτυλο. Επαναλάβετε μέχρι της εμφάνισης καθαρών εμεσμάτων. Μην προκαλείτε 

εμετό και μη δίνετε τίποτε από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 7793777. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Μέγιστα Όρια 

Υπολειμμάτων (MRLs) 

Φυτικά Προϊόντα MRLs  

(mg/kg) 

 

Hymexazol Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.  
 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  
 

Ζαχαρότευτλα Μ.Ε. (εφαρμογή στο σπόρο)  

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του σκευάσματος. 

Στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασία 10 με 30°C, 

παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.  

 

ΑΔΑ: ΨΖΚ24653ΠΓ-15Α



 

 

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 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 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: ---- 

 

B. 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 Καν. 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. 

 

 

Γ. Ανακαλούμε τη με αριθ. 6700 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

TACHIGAREN 70 WS (δρ. ουσία: hymexazol), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 

111091/22.9.03 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 538/6863/20.1.12 και 

2447/29517/23.6.15 Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα 

υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:      

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

καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα 

έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 

ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με 

ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία.  
 

 

 

 

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
 
 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
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