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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,   27.08.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  6369/174531   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: AGRIA S.A. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπευθύνου επικοινωνίας,   
FAX: 210 92 12 090  της εταιρείας, 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.   
Τηλέφωνο: 210 92 87 224 - ”Agribiz” 
e-mail: navramidis@minagric.gr  Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 

e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  ) 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΤΗΕΟΝ 

(δ.ο. propamocarb 60,7 % β/ο). 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει 
συμπεριληφθεί η δραστική ουσία propamocarb. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) με αριθμό 2020/869 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2020 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, 
boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazole, famoxadone, 
fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, φορμετανάτη, metribuzin, milbemectin, 
Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, 
prothioconazole και S-metolachlor.  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2020/856 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, 
cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximate, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-
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methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen και 
spinetoram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006. 

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το 
άρθρο 109 αυτού. 

10. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25.05.2018 (ΑΔΑ:Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.  

11. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 

12. Τη με αριθμό έγκρισης 60892/02.10.2019 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος RIVAL. 

13. Τη με αριθμό πρωτ. 6369/174531/01.07.2020 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ 
Ε.Ε. «Agribiz», ως υπεύθυνου επικοινωνίας της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν ΤΗΕΟΝ της εταιρείας AGRIA S.A., Βουλγαρίας 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 

60981 
 27.08.2020 
31.07.2022 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα ΤΗΕΟΝ 
1.2.β Μορφή Πυκνό διάλυμα [SL] 
 
1.3 Δραστική ουσία  
 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Propamocarb 

(υπό μορφή propamocarb hydrochloride) 
 

 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97,6% (β/β) min  

   
Χημική ομάδα Καρβαμιδικά  
 
Παρασκευαστής  Agria S.A. 

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, 
Βουλγαρία 

 

 
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  επιχείρησης: 

 
Agria S.A. 
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
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Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
propamocarb, όπως αυτές προσδιορίζονται στο με αριθμό 
πρωτ. 6369/174531/01.07.2020 έγγραφο της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας: Agria S.A. 

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
Mr. Plamen Alexandrov 
Τηλ.: +00359 2 9150500 
Fax: +00359 2 9150555  
e-mail: palexandrov@agria.bg 

 

 
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - ”Agribiz” 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr   

 

   
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: 

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Κ35-55, 57022 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 553354 -7 
Fax: 2310 545235 
e-mail: dina@nitrofarm.gr   

 

 
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Agria S.A. 

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
 
δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Agria S.A. 

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
2. Jiangsu Lanfeng Biochemical Company, Ltd. 

Suhua Road, Xinyi Economic & Technological 
Development Zone, Jiangsu, Κίνα 

 
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Agria S.A. 

Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
2. Jiangsu Lanfeng Biochemical Company, Ltd. 

Suhua Road, Xinyi Economic & Technological 
Development Zone, Jiangsu, Κίνα 

3. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ 
        ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Κ35-55, 57022 Θεσσαλονίκη 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Propamocarb 60,7 % β/ο  
(υπό μορφή propamocarb hydrochloride 72,2% β/ο) 
Βοηθητικές ουσίες: 31.8 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο με αριθ. πρωτ. 6369/174531/01.07.2020 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
2 Συσκευασίες 

ΑΔΑ: 6ΦΥΟ4653ΠΓ-1Τ4



4   
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 
1. Φιάλες  50 κ. εκ. έως 5 λίτρα  HDPE 
2. 

Φιάλη σε κουτί 50 κ. εκ. έως 500 κ. εκ. HDPE  
Κουτί χάρτινο 

 
 

3 Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής:   
Ενσωμάτωση σε φυτόχωμα /υπόστρωμα ή πότισμα κατά ή μετά τη σπορά/ 
μεταφύτευση. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: 
Ανακινήστε το σκεύασμα καλά. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
µμηχανήματος μέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε µε το υπόλοιπο 
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται 
την ημέρα παρασκευής του.  
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό ψεκασμού. 
Αποστραγγίστε το σύστημα εντελώς και ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και 
όλα τα μέρη του ψεκαστικού δύο έως τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό 
μέχρι να αφαιρεθεί ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της 
κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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. 
Συνδυαστικότητα:  -- 

 

 
 
 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Tο THEON είναι διασυστηµατικό μυκητοκτόνο µε προληπτική και 
προστατευτική δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή 
διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το 
σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών µε συνέπεια την παρεμπόδιση της 
μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των 
σπορίων των παθογόνων μυκήτων. 
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος  Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

κ.εκ./ 
μονάδα 

εφαρμογής 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 

/ μονάδα 
εφαρμογής 

Τομάτα (Θ) 
LYPES  

Πύθιο 
(Pythium sp. - 

PYTHSP) 
 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora sp. - 

PHYTSP) 

300 κ.εκ. σκ./ 
κυβ. µέτρο 

1500-3000 10 -20 λίτρα/ 
κυβ. µέτρο 

Εφαρμογή με 
ενσωμάτωση 

στο φυτόχωμα/ 
υπόστρωμα 

πριν τη σπορά/ 
μεταφύτευση. 

1 

6 κ.εκ. σκ./ 
τετραγ. μέτρο 

120-200 3-5 λίτρα/ 
τετραγ. μέτρο 

Πότισμα κατά 
και μετά την 

σπορά/ 
μεταφύτευση. 
(ΒBCH 00-19) 

3/ 7-10 

Καλλωπιστικά (Θ) 
NNNZZ 

Πύθιο 
(Pythium sp. - 

PYTHSP) 
 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora sp. - 

PHYTSP) 

300κ.εκ. σκ./ 
κυβ. µέτρο 

1500-3000 10-20 λίτρα/ 
κυβ. µέτρο 

Εφαρμογή με 
ενσωμάτωση 

στο φυτόχωμα/ 
υπόστρωμα 

πριν τη σπορά/ 
μεταφύτευση. 
(BBCH 10-59) 

1 

10 κ.εκ. σκ./ 
τετραγ. μέτρο 

200-330 3-5 λίτρα/ 
τετραγ. μέτρο 

Πότισμα κατά 
και μετά την 

σπορά/φύτευση 
μοσχευμάτων/ 
μεταφύτευση 
σε γλάστρες. 
(BBCH 00-19) 

2/ 14-21 

Παρατηρήσεις : 
1. Εφαρμογή σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και τομάτας. 
2. Παραγωγή σπορόφυτων τομάτας για καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου. 
3. Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 2 εφαρμογές με πότισμα για τα καλλωπιστικά  
4. Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 3 εφαρμογές με πότισμα για την τομάτα. 

 
 

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές  
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία 
propamocarb , η οποία ανήκει στην ομάδα C3 
κατά FRAC.  
Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν 
ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
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7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και: 
 

 
 - σποράς ή φύτευσης της  

προστατευόμενης καλλιέργειας  
- 

   
 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν  
Εδώδιμες καλλιέργειες δεν μπορούν να 
φυτευτούν ή να σπαρούν στο ίδιο υπόστρωμα 
πριν την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία 
εφαρμογή. 

   
 - 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, όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως 
περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
Πριν την εφαρμογή σε καλλωπιστικά συνιστάται 
μια μικρής κλίμακας δοκιμή φυτοτοξικότητας.  

 
 
 

 
 

9 Εικονογράμματα 
κινδύνου 

  
 
 

 
10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 
EUH208: Περιέχει propamocarb-hydrochloride και 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
EUH210: Φύλλο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

 

 
11 Δηλώσεις  

προφύλαξης 
P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. 
 
«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας,  μπότες και γάντια κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».  
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της 
συσκευασίας του.  
 
Να αποφεύγεται την έκθεση των βομβίνων σκεπάζοντας ή 
απομακρύνοντας τις αποικίες κατά την εφαρμογή. 
Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Πριν τον ψεκασμό κλείστε τα ανοίγματα 
του θερμοκηπίου για να μην εισέλθουν μέλισσες και άλλοι 
επικονιαστές. 
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12 Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 
Γενικές συμβουλές: Εάν εκδηλωθούν συμπτώματα μετά από έκθεση 
στο προϊόν, επισκεφτείτε άμεσα γιατρό και δείξτε την ετικέτα του 
προϊόντος 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα 
ενδύματα. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο 
νερό. Επισκεφθείτε γιατρό, εάν παρουσιαστεί ερεθισμός. Πλύνετε τα 
ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
 Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρατε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε ημιόρθια στάση. Επισκεφθείτε 
αμέσως γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Ξεπλύνετε τα μάτια πολύ καλά για 
15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μόλις καταστεί δυνατό. 
Αναζητήστε ιατρό αν προκύψει ερεθισμός.  
Σε περίπτωση κατάποσης ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ: επισκεφτείτε 
αμέσως γιατρό και δείξτε αυτόν τον περιέκτη ή ετικέτα. Αφαιρέστε 
τυχόν κατάλοιπα από το στόμα και ξεπλύνετέ το με άφθονο νερό. 
Ποτέ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις 
αισθήσεις του. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777. 

 

 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Καλλωπιστικά (Θ) Δεν ορίζεται 
 Τομάτα (Θ) Δεν ορίζεται 

 
14 Συνθήκες αποθήκευσης,  

χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 
τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες, μακριά από το άμεσο 
ηλιακό φως. 

 

 

 
 
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 προστατευόμενων 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 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:  
- 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1.  Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει 
τη 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 στη 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 στη 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 στη ΣΕΑ όποτε 
αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
                     κ.α.α. 

 
 
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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