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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) ZIPPY GEO  0,4G  

 

   

    

    

    

    

 

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 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. 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 Ευ. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. 

4. Τον Κανονισμός (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. 

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 
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και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 

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 Lambda-cyhalothrin. 

7. Την έγκρισή του στην Ιταλία. 

8. Το από   7/ 2   /2014     εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

9. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”» 

10. Την από 10-12-2013 αίτηση της εταιρείας ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA Ιταλίας. 

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΖIPPY GEO  0,4G της εταιρείας 

ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA Ιταλίας, 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 

14470 

13/2/2014 

30/12/2016 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ZIPPY GEO  0,4G 

1.2.β Μορφή:  GR (κοκκώδες) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Lambda- cyhalothrin 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Lambda- cyhalothrin: 96.00 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Lambda- cyhalothrin 

(χημική ομάδα): πυρεθρινοειδή 

Παρασκευαστής OXON Italia S.p.A. - Via Sempione, 195  

20016 Pero (MI), Italy 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζoνται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση): 

Youth Chemical Co., Ltd 

3,  Dalian Road, Yangzhou Chemical Industry 

Zone, Yizheng, Jiangsu,  211402, China 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Lambda-cyhalothrin όπως προσδιορίζονται στο 

Doc JII της αίτησης με ημερομηνία 24-11-2010  

(Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 191136). Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.  
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA  

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

Τηλ.: +39 02 35378235 

Fax: +39 (02) 3390 275 

E-mail: EGallizia@oxon.it  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ον/νυμο: Απόστολος Σαμούδης 

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 

Ήρας 3 

Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 5223 834 

Fax: 210 5223 139 

E-mail: info@sipcam.gr  

 

   

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά  ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 

Ήρας 3 

Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 5223 834 

Fax: 210 5223 139 

E-mail: info@sipcam.gr  

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: 1. SIPCAM SpA, Iταλία 

Via Vittorio Veneto 81, 20090 Salerano Sul 

Lambro (LO), Italy 

2. SIPCAM Inagra SA, Ισπανία 

Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca 

(Valencia), Spain 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  

1. SIPCAM SpA, Iταλία 

Via Vittorio Veneto 81,  

Salerano sul Lambro (LO), Italy 

2. SIPCAM Inagra SA, Ισπανίας 

Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca 

(Valencia), Spain 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. SIPCAM SpA, Iταλίας 

Via Vittorio Veneto 81,  

Salerano sul Lambro (LO), Italy 

2. SIPCAM Inagra SA, Ισπανίας 

Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca 

(Valencia), Spain 

3. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε, Νέα Σάντα Κιλκίς, 

Τ.Κ. 56403 

 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία:Lambda- cyhalothrin  0,4 % β/β 

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 95,83 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 

13202/153662/10-12-2013 έγγραφο της 

ενδιαφερομένης εταιρείας  και παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στο part C της έκθεσης 

αξιολόγησης (registration report) της Αρμόδιας 

Ιταλικής Αρχής  στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Σακούλες 0.25,  0.5,  1, 2, 5, 10, 12, 15, 20,  

25,  50  kg 

 

Σακούλες από 

πλαστικοποιημένο ρολό 

PET/AL/PET/PE 

2. Σακούλα μέσα σε 

χαρτόκουτο 

1 Kg Σακούλα  από 

πλαστικοποιημένο ρολό 

PET/AL/PET/PE μέσα σε 

χαρτόκουτο. 

 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
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  Τρόπος εφαρμογής: Απ’ ευθείας εφαρμογή στο έδαφος. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: - 

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  -  
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού 

καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση 

ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοοιηθεί. 

 

Συνδυαστικότητα:  --- 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι’ επαφής και δια 

στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών 

και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. 

 

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας  το κλείσιμο των 

διαύλων Na
+
 στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε 

υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.   

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητικ

ή περίοδο 

Χλμα./ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Αραβόσιτος, Σόργο, 

Κεχρί 

Αγρότιδες 

(Καραφατμέ, 

Κοφτοσκουληκο) 

(Agrotis spp  

Σιδηροσκούληκα 

 (Agriotes spp) 

1,0  – 1,5   

Κατά τη σπορά στο βάθος 

σποράς κατά μήκος της 

γραμμής σποράς 

1 

Προνύμφες 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica 

virgifera) 

1,2 – 1,5   

Στα 5-9 φύλλα κατά το 

αυλάκωμα κατά μήκος των 

σειρών 

1 

Βαμβάκι Αγρότιδες 

(Καραφατμέ, 

Κοφτοσκουληκο) 

(Agrotis spp  

Σιδηροσκούληκα 

 (Agriotes spp) 

 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο βάθος 

σποράς κατά μήκος της 

γραμμής σποράς 

1 

Τομάτα, Μελιτζάνα 

(Αγρός) 

1,0 – 1,5 
  

Κατά τη φύτευση στο βάθος 

φύτευσης κατά μήκος της 

γραμμής φύτευσης 

1 

Πατάτα 

1,0 – 1,5 
  

Κατά τη φύτευση στο βάθος 

φύτευσης κατά μήκος της 

γραμμής φύτευσης 

1 

Παρατηρήσεις: 
1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση. 

2. Να μην εφαρμόζεται στη φάση της ανθοφορίας και κατά τις περιόδους δραστηριοποίησης των μελισσών. 

3. Εφαρμόζετε το προϊόν απουσία ανέμου 

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 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών 

μεθόδων ώστε  να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να 

μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για 

αποτελεσματικό έλεγχο. 

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά 

υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και 

με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο 

έδαφος στα σημεία εφαρμογής του. 

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το ZIPPY GEO  0,4G. 

To σκευασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη 

ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. 

- Να διενερεγείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ 

στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι 

εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα 

διαφορετικής ομάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -    

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Προσοχή 

 

 

                                                  GHS09                                                                                                                                   
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10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

           Επιπτώσεις 

EUH210    Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης  

EUH401  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

                    περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 

 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

Ρ102 Μακριά από παιδιά.  

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο 

Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P260  Μην αναπνέετε σκόνη. 

P262  Να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια  

P264  Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

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

P391  Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 

 

 Κατά την διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος είτε με τη χρήση 

 μέσων εφαρμογής φερόμενων σε τρακτέρ είτε μέσω φορητών 

 συσκευών, οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα γάντια κατά 

 το γέμισμα των μέσων αυτών και κατά την εφαρμογή 

 
SP1       Μη μολύνετε νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη  (Μην ξεπλένετε τα 

μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την μόλυνση 

μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους). 

 Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 

άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά 

την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και 

καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το 

προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν 

 

 

   

 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: 

Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. 

Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν 

απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. 

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμείνουν. 

Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια 

θέση για τη μεταφορά. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. 

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

διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο 

νερό.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε 

γιατρό. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική 

θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777   
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13 Προστασία των καταναλωτών  

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο  

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος. 

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό 

στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο 

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. 

 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει: 

 Εντός (3)  μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει 

στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

Phys-chem properties 

IIIA 2.3.2-2.3.3 Flammability and auto-flammability should be determined and reported 

according to  EEC methods A10 and A16,  

IIIA 2-7-5 Ambient temperature shelf life. 

 

Analytical method: 

              Add a box with all the acceptable methods used for enforcement purposes in food/feed of   

              plant origin, in environmental samples (soil, water, air) and in animal tissues according to 

             SANCO 825/00 rev 8.1. 

 

 Εντός (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει 

στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

Ecotoxicology: 

              A study to address the possible exposure of bees due to a release of dust containing the a.s.  

             during the pneumatic sowing of the product is required within one year. 
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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 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

   ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                            α/α 

 

 

 

  Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 
 


