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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 - 07 - 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 6233/73507 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.   

 
Ταχ . ∆/νση: Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι 
TELEFAX: 210 92 12 090   Τηλ.: 210-6860100 
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης  Fax: 210-6860200 
Τηλέφωνο: 210 928 7225  E-mail:  
Email: ptheodoris@minagric.gr   dimitris.theodosiou@basf.com  
    
    
    

    
ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης 

στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο)  BIATHLON SUPER WG ”  

 

 
ΑΠΟΦΑ ΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗ ΡΩ ΤΗΣ  ΥΠΟΥ Ρ ΓΟ Σ  
ΠΑ Ρ Α ΓΩ Γ Ι ΚΗ Σ  ΑΝΑ Σ Υ ΓΚ ΡΟ ΤΗ ΣΗ Σ ,  ΠΕ Ρ Ι Β ΑΛΛΟΝ ΤΟ Σ  ΚΑ Ι  ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  

 
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 
ειδικότερο τα άρθρα 29, 33 και 37.4 αυτού. 
2. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις 
3. Τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόµηση, Επισήµανση & Συσκευασία ουσιών και 
µειγµάτων 
4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε 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 Καν. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή του Καν. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των 
εγκριµένων δραστικών. 

6. Τον Καν. 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. Την σχετική αξιολόγηση της Αρµόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας, καθώς και την 
έγκριση διάθεσης στην αγορά της Γαλλίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CANOPIA µε αρ. 
έγκρισης ΑΜΜ 2140261. 
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8. Τη µε αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση Ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου. 
9. Τη µε αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/B/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 
Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος του δικαιώµατος να 
υπογράφουν µε «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
10. Το  ενηµερωτικό σηµείωµα της Γεν. ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής. 
11. Την 103647 / 22.12.2011 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
  

Α Χορηγούµε  οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε τον Καν. 1107/2009, άρθρα 
29, 33 και 37.4, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BIATHLON SUPER WG της εταιρείας BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 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 

70124 

01/07/2015 

31/12/2016 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα BIATHLON SUPER WG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Tritosulfuron 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Tritosulfuron 96% min 

Χημικ ομάδα Σουλφονυλουρίες 

Παρσκευαστής BASF SE 

67056 Ludwigshafen 

Germany 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. SALTIGO GmbH 

51369 Leverkusen 

Germany 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με 

αριθ. πρωτ. 103647 / 22.12.2011 έγγραφο 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία 

και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 
 

Δραστική ουσία 2  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Florasulam 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Florasulam 97% min 

Χημική ομάδα Τριαζολοπυριμιδίνες 

Παρασκευαστής The Dow Chemical Company 

969 Building, Midland, MI 48667, U.S.A. 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. 

 

 

The Dow Chemical Company 

Midland, Michigan 

USA 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με 

αριθ. πρωτ. 103647 / 22.12.2011 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: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 

Λ. Μεσογείων 449, 

Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή 

Τηλ.: 210-6860100 

Fax: 210-6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο κάτοχος της έγκρισης  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 

χώρα) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germany  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

IPT Pergande GmbH, 

Wilfried Pergande Platz 1 

06369 Weissandt – Goelzau, Germany 

 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

IPT Pergande GmbH 

Wilfried Pergande Platz 1 

06369 Weissandt – Goelzau 

Germany  

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Tritosulfuron 71,4% β/β 

Florasulam 5,4% β/β 

Βοηθητικές Ουσίες 20,05 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 

με αριθ. πρωτ. 103647 / 22.12.2011  
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 

και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

2 
Συσκευασία(ες) 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 70, 100, 150, 250, 500 γραμμάρια, 

1 κιλό 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

(HDPE ή Ecopack HDPE) 

2 Δοχεία 3, 5, 10 κιλά Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

(HDPE ή Ecopack HDPE) 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως. Χρησιμοποιείτε μπεκ 

τύπου σκούπας. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα 

νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό 

ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό μηχάνημα με την υπόλοιπη 

ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Συνδυαστικότητα: Μπορεί να συνδιαστεί με τα σκευάσματα Atlantis 

WG, Axial 100 EC, Topik 240 EC, Traxos 200 EC. 

Καθαρισμός του ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 

Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα 

εξαρτήματα του ψεκαστικού. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό 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. 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

To BIATHLON SUPER καταπολεμά τη κολλητσίδα και πλατύφυλλα 

ζιζάνια, μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του σιταριού (μαλακό και 

σκληρό), κριθαριού, Τριτικάλε, Σίκαλης και Βρώμης. 

Είναι μίγμα δυο ζιζανιοκτόνων ουσιών, με δράση κυρίως από 

φυλλώματος. Το tritosulfuron και το florasulam δρουν 

παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου ALS που είναι απαραίτητο στη 

βιοσύνθεση των αμινοξέων. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Γραμ./ 

στρέμμα 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα  

Γραμ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Σιτάρι  

(μαλακό και 

σκληρό), 

Κριθάρι, 

Τριτικάλε  

Σίκαλη, 

Βρώμη 

Κολλητσίδα 

(Galium 

aparine) 

και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

 

7 

 

10-40 - Εφαρμογή από 

το στάδιο των 3 

φύλλων έως τη 

έκπτυξη του 

φύλλου-

σημαία. 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:  

Κολλητσίδα (Galium aparine) 

Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)  

Ανθεμίδα (Anthemis sp.)  

Αλχεμίλλη (Aphanes arvensis)  

Χαμομήλι (Matricaria sp.) 

Μυοσώτις (Myosotis arvensis)  

Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas)  

Σινάπι (Sinapis arvensis)  

Στελλάρια (Stellaria media)  

Λουβουδιά (Chenopodium album) 

Δωδεκάνθι (Lamium purpureum) 

Σκαρολάχανο (Mercurialis annua) 

• Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Κίρσιο (Cirsium arvense) 

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) 

Αναρριχώμενο Πολύγωνο (Polygonum convolvulus)  

Βερόνικα (Veronica hederaefolia, V. persica) 

Ζωχός (Sonchus oleraceous)    

• Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια: 

Αγριοπανσές (Viola arvensis)  

Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)  

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)  

 

• Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και σε 

έντονη βλαστητική ανάπτυξη. 

• Σε περίπτωση εφαρμογών αργά (σε ήδη ανεπτυγμένα ζιζάνια) ή όταν οι καιρικές συνθήκες 

κατά την εφαρμογή δεν είναι ευνοϊκές (χαμηλή σχετική υγρασία), συνιστάται η προσθήκη του 

επιφανειοδραστικού DASH HC στη δόση των 100 κ.εκ. / στρέμμα. 

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 

- 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της  Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 

εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στον ίδιο αγρό μπορεί να 

σπαρούν άμεσα σιτηρά ή αραβόσιτος. Πλατύφυλλες 

καλλιέργειες μπορεί να σπαρούν μόνο μετά την πάροδο 

60-80 ημερών και αφού προηγηθεί άροση σε βάθος 10-

15 εκατοστών. 

 προστατευόμενης καλλιέργειας: 

 - σποράς ή φύτευσης των - 

 καλλιεργειών που ακολουθούν: 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου  Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν 

στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.  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: 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Φράσεις R H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

EUH208 «Περιέχει tritosulfuron. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση» 
EUH401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 
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11  Φράσεις S P102 Μακριά από παιδιά. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

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

 προϊόν. 

P264 Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά το 

χειρισμό. 

P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 

P330 Ξεπλύνετε το στόμα. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. 

(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 

ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης 

από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) 

Spe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή 

χρησιμοποιείστε ακροφύσια χαμηλής διασποράς (75%). 

«Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και 

γάντια κατά την εφαρμογή.» 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρείστε τον παθόντα ήρεμο και 

μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο 

νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό 

και σαπούνι. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο 

τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα 

ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

 

 

13 
Προστασία των καταναλωτών 

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), 

κριθάρι, τριτικάλε, σίκαλη, βρώμη 

Δεν ορίζεται. Καθορίζεται 

από τον χρόνο μεταξύ 

τελευταίας επέμβασης και 

συγκομιδής >120 ημερών. 

 

14  Συνθήκες Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
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Σελίδα 8 από 8 

 αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος. 

παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή 

συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.  

 

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 48 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

1. Επιβεβαιωτική μελέτη της μεθόδου καθορισμού υπολειμμάτων του tritosulfuron 

στα αυγά. 

2. Μελέτη επίδρασης σε καρποφόρα λαχανικά ως καλλιέργεια που ακολουθεί σιτηρά 

σε προγράμματα αμειψισποράς. 

(Ταυτόχρονα με την κατάθεσή της στον ζωνικό εισηγητή (Γαλλία) για αξιολόγηση) 

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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

      

 

  
  
 Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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