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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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε 
εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρ. Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. 

4. 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. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 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 στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η 
δραστική ουσία S-metolachlor. 

6. 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. 

7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους 
Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή 
Υφυπουργού»’’. 

8. Την με αριθμό 120855 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 
DUAL GOLD 96 EC, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
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9. Την από 09.11.2012 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TENDER GOLD της εταιρείας Syngenta Hellas 
AEBE, 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 

70011 
14.01.2013 
31.03.2015 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ΤENDER GOLD 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO S-metolachlor  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96 % (β/β) min   

   

Χημική ομάδα χλωροακεταμίδια 
 

 

 

Παρασκευαστής  Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία 
 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
SF Chem 
CH-4133 Schweizerhalle 
Ελβετία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές 
κατατέθηκαν με το Document J με αριθ. πρωτ. 116540 από 
20.11.2003 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της 
ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas AEBE 
Λ.Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής 
 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15349 
Τηλ.: 210-6666612-13 
Fax: 210-6665777 
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.doc
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β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Syngenta Hellas AEBE 
Λ.Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής 
 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15349 
Τηλ.: 210-6666612-13 
Fax: 210-6665777 
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

   

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

Syngenta Hellas AEBE 
Λ.Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής 
 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15349 
Τηλ.: 210-6666612-13 
Fax: 210-6665777 
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας  

   

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
1. Syngenta Crop Protection AG,  

Monthey Switzerland 
Route de L’ille au Bois, CH 
1870 Monthey Ελβετίας 

2. Syngenta Agro S.A., Ισπανία 
Apartado do  
Correos 18 
La Relba 5/M 3460 
Porrino Spain 

 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1. Syngenta Hellas AEBE  
 Οινόφυτα Βοιωτίας 

 2ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Οινοφύτων-
 Αγ.Θωμά 
 Οινόφυτα-Βοιωτίας 

  2. Syngenta Crop Protection AG,  
 Monthey Switzerland 
 Route de L’ille au Bois,CH 
 1870 Monthey Ελβετίας 

  3.  Syngenta Agro S.A., Ισπανία 
Apartado do  
Correos 18 
La Relba 5/M 3460 
Porrino Spain 

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία S metolachlor 96% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες  9,9% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος  έχει 
κατατεθεί στο φάκελο της οριστικής έγκρισης του 
προϊόντος Dual Gold της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ  
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Συσκευασίες  
2.2 Συσκευασίες:  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιαλίδιο εντός χαρτοκυτίου 150κ.εκ.  HDPE & ΡΕΤ 

2 Φιάλη εντός ή εκτός 
χαρτοκυτίου 

250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 600 κ.εκ., 800 
κ.εκ., 1 λίτρο, 1.3 λίτρα, 1.5 
λίτρα και 2 λίτρα 

HDPE & ΡΕΤ 

3 Μπιτόνι 2.5, 3, 5, 10, 20 και 25 λίτρα HDPE & ΡΕΤ 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της 
επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό 
υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. 
Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Πλύνετε καλά το 
ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με 
καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της 
περιεκτικότητάς του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το 
αδειάσετε επαναλάβατε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό του 
καθαρισμού σε ακαλλιέργητο έδαφος μακριά από πηγές νερού. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας, 
ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, 
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η 
απόσυρση/καταστροφή του Tender Gold, πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του σκευάσματος. 
 
Συνδυαστικότητα: Στην πατάτα (προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια 
και την καλλιέργεια) το Tender Gold, μπορεί να συνδυαστεί με το 
Sencor 70WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. 
Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5κ.εκ.) το 
Tender Gold, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 90WG, στις 
χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. 
Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το Tender Gold, μπορεί να 
συνδυαστεί με το Cotoran 50SC, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες 
δόσεις. 
 
Προφυλάξεις για τους χειριστές:-- 

 

 
4  

Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και 
μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, 
στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα, και στον καπνό. Το S-
metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο 
και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των 
κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών. 
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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 

Ζαχαρότευτλα Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

80-130 -- 30-60 Προφυτρωτικά 
(σύντομα μετά 

τη σπορά) 

1 

Τομάτα Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 -- 30-60 Πριν από τη 
μεταφύτευση της 

τομάτας 

1 

Πατάτα Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 -- 30-60 Προφυτρωτικά 
ως προς τα 

ζιζάνια και την 
καλλιέργεια 

1 

Καπνός Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 -- 30-60 Πριν από την 
μεταφύτευση 
του καπνού 

1 

Βαμβάκι Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 -- 30-60 Προφυτρωτικά 
(σύντομα μετά 

τη σπορά) 

1 

100 Προσπαρικά με 
ελαφρά 

ενσωμάτωση (3-
5εκ)** 

Αραβόσιτος Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-160 -- 30-60 Προφυτρωτικά 
(σύντομα μετά 

τη σπορά) 

1 

80-100 Νωρίς 
μεταφυτρωτικά 
(στάδιο 2-4 
φύλλων της 
καλλιέργειας) 

*- Ευαίσθητα ζιζάνια : Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Digitaria spp.(αιματόχορτο), Setaria spp (σετάρια), 
Amaranthus spp. (βλήτο), Solanum nigrum (αγριοτοματιά), Portulaca oleracea (γλυστρίδα), Lolium spp. (ήρα), 
Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Μatricaria spp. (χαμομήλι), Fumaria spp. (καπνόχορτο). 
- Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια : Chenopodium album (λουβαδιά), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Cyperus 
esculentus (κίτρινη κύπερη), Stellaria media (στελλάρια). 
 
Παρατηρήσεις: 
• ** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το 
Tender Gold, συνιστάται να συνδυάζεται με Cotoran 90 WG. 
• Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρειά εδάφη. 
• Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες. 
• Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από την  

εφαρμογή. 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας. 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας,  Οδηγίες για χρήση σε IPM 
προγράμματα κ.λ.π. 
 
-Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει 
πότισμα με τεχνητή βροχή 
-Η εφαρμογή του Tender Gold, δεν πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου 
οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της 
δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα 
(δηλαδή, σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση). 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προς-  

 τατευόμενης καλλιέργειας -- 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που 
ακολουθούν 

Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, 
εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την 
εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. 

 - της πρόσβασης του 
ανθρώπου  

 

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα  

 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες  και δόσεις 
εφαρμογής.  

 

 

 

 

 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

Χi Ερεθιστικό 
Ν  Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα 
R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει 
μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

 

11  Φράσεις S S1/2: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 
S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές 
S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε 
S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 
S37: Φοράτε κατάλληλα γάντια 
S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως 
επικίνδυνα απόβλητα. 
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε 
ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 10 μέτρων για την καλλιέργεια του καλαμποκιού και 5 
μέτρα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, από τη μη γεωργική γη. 
 
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως» 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Πρώτες-βοήθειες-αντίδοτο 
Σε περίπτωση κατάποσης: Τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο 
και προστατεύστε τον από υποθερμία. 
Χορηγείστε επαναλημμένως ενεργό άνθρακα διαλυμένο με μεγάλη ποσότητα 
νερού. 
Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό 
σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. 
Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. 
 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777 
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Προστασία των καταναλωτών 
 

 
13.1  Για τις όλες τις  καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα 
Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική) 

 
13.2 Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Βαμβάκι, 
Τομάτα, Πατάτα, Καπνός 

 --  

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το σκεύασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, όταν 
αποθηκεύεται  στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά 
αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία. 

 

 

 
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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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 
 


