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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) CASSIOPEIA STAR 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β) 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

4. Τον Κανονισμό (EK) 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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) αριθ. 1907/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10 ης-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. 

6. 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. 

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1796 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2018 για την έγκριση της 

δραστικής ουσίας pyraclostrobin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, 
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και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της 

Επιτροπής. 

8. Tη με αριθ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 

ΥΠΑΑΤ «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». 

9. Τη με αριθμό 11360/125032/ 29.03.2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος INSIGNIA 20 WG. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 2019/33631/19.02.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

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

1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CASSIOPEIA STAR 20 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 

60845 
18.03.2019 
31.01.2021 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα CASSIOPEIA STAR 20 WG 

1.2.β Μορφή Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG) 

 
1.3 Δραστική ουσία 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Pyraclostrobin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
97,5 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Στρουμπιλουρίνες  

 

Παρασκευαστής της δ.ο. BASF SE 
67056 Ludwigshafen 

Γερμανία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

1. BASF Schwarzheide GmbH 
Schipkauer Strasse 1 

01986 Schwarzheide, Γερμανία 

 

2. ΙPT Pergande GmbH 
Wilfried-Pergande-Platz 1  
06369 Weissandt-Goelzau, Γερμανία 
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Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. 

πρωτ. 13687/159825/23.12.2013 αίτηση της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. 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. 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας ,151 25, Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6860100 

Fax: 210 6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας ,151 25, Μαρούσι 

Τηλ.: 210 6860100 

Fax: 210 6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά 

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι 

Τηλ.: 210-6860100 

Fax: 210-6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος BASF SE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  

67056 Ludwigshafen 
Γερμανία 

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
1. BASF Corporation 
 Sparks Plant 

 Highway 41 North, 14284 

 Sparks, GA, 31647, ΗΠΑ 

 

2. Gowan Milling Llc  
 85365-9014, Yuma (AZ)  

 3050 South Ave 7E, ΗΠΑ 

 
3. Schirm GmbH Standort Lübeck  
 23568 Luebeck, 

 Mecklenburger Straße 229, Γερμανία 

 

4. STI Solfotecnica Italiana Spa  
 48010 Cotignola, 

  Via Torricelli, Ιταλία  
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων:  

 

1. BASF Corporation 

 Sparks Plant 

 Highway 41 North, 14284 

 Sparks, GA, 31647, ΗΠΑ 

 

2. Gowan Milling Llc  

 85365-9014,Yuma (AZ)  

 3050 South Ave 7E, ΗΠΑ 

 

3. Schirm GmbH Standort Lübeck  

 23568 Luebeck, 

 Mecklenburger Straße 229, Γερμανία 

 

4. STI Solfotecnica Italiana Spa  

 48010 Cotignola, 

 Via Torricelli, Ιταλία 

 

5. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., 

  ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 
  570 22 Σίνδος Θεσσαλονίκη 

 

 
 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος 

Δραστική ουσία: Pyraclostrobin 20% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 79,49 % β/β  

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 13687/159825/23.12.2013 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
 

 
2 Συσκευασίες  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 0.15, 0.25, 0.5, 0.75 γραμ., 1 κιλό HDPE 

2 Eco-Φιάλες 1 κιλό HDPE 

3 Δοχεία 1.5, 1.6, 2.2, 3, 5, 10 κιλά HDPE 

4 Eco-Δοχεία 5, 10 κιλά HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη 

ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο 

με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του 

ψεκασμού. 
 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό 

του ψεκασμού καλά. Στραγγίστε τον ψεκαστήρα στο σύνολό του και 

ξεπλύνετε τη δεξαμενή, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια τρεις φορές με 

καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να 

απομακρυνθούν.  

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Προϊόν: Συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα σε ειδικούς για το 
λόγο αυτό καυστήρες και σε θερμοκρασία 1100oC. 

Συσκευασίες: Oι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά 

συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Συνδυαστικότητα: - 

 

Προφυλάξεις για τους χειριστές: - 

 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών 

που προσβάλλουν την ελιά και τα πορτοκαλιά. Περιέχει pyraclostrobin που 

ανήκει στη χημική ομάδα των μεθόξυ-καρβαμιδικών και παρεμποδίζει την 
κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας, 

εμφανίζοντας αποπλαστική και διελασματική κίνηση. 

 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

γραμ./ 

στρ. 

 

γραμ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρ. 

Ελιά  

(επιτραπέζια) 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 

Spilocaea oleagina 

(CYCLOL) 

 

Γλοιοσπόριο 

Colletotrichum sp. 
(COLLSP) 

50 33.3 - 50 100 - 150 Σε ανοιξιάτικες 

εφαρμογές, 

κάνετε 1-2 

εφαρμογές, 

μέχρι οι καρποί 

να αποκτήσουν 
το 10% του 

τελικού τους 

3 με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

21 ημέρες 
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μεγέθους.  

(BBCH 15 - 71) 

Σε 

φθινοπωρινές 

εφαρμογές: 

κάνετε 1 

εφαρμογή μετά 

τη συγκομιδή. 

Ελιά 
(ελαιοποιήσιµη) 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 
Spilocaea oleagina 

(CYCLOL) 

Γλοιοσπόριο 

Colletotrichum sp. 

(COLLSP) 

50 33.3 - 50 100 - 150 Σε ανοιξιάτικες 
εφαρμογές, 

κάνετε 1-2 

εφαρμογές, 

μέχρι οι καρποί 

να αποκτήσουν 

το 10% του 

τελικού τους 

μεγέθους. 

(BBCH 15 - 71) 

2 με 
μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 21 

ημέρες 

Πορτοκαλιά 

(CIDSI) 

Αλτερνάρια 

Alternaria sp.  

(ALTESP) 

112,5 37.5 - 75 150 - 300 4 εφαρμογές, 

από την αρχή 

της έντονης 
βλάστησης 

μέχρι και την 

αρχή της 

ωρίμανσης των 

καρπών. 

(BBCH 31 - 85) 

4 με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 14 
ημέρες 

Παρατηρήσεις: 

1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με το χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και 

αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 

 

Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό κατάλληλων κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων 

Υπολειμμάτων σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

γραμ./ 

στρ. 

 

γραμ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα/ 
στρ. 

Εσπεριδοειδή 

Μανταρινιά 

(CIDRE) 

Αλτερνάρια 

Alternaria sp. 

(ALTESP) 

112.5 37.5 -75 150 -

300 

Κάνετε 4 

εφαρμογές, 

από την αρχή 

της έντονης 

βλάστησης 

μέχρι και την 

αρχή της 

ωρίμανσης 

των καρπών. 

(BBCH 31 - 85) 

4 με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 14 

ημέρες 

 

Τελευταία 

επέμβαση 

πριν τη 

συγκομιδή: 

Μανταρινιά: 7 
ημέρες 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, τηρείτε τις 

οδηγίες χρήσης (προτεινόμενη δόση, αριθμός εφαρμογών, 

μεσοδιαστήματα και περιορισμοί κατά την εφαρμογή) και 

εναλλάσσετε με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή 

σκευάσματα που περιέχουν  δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο 

δράσης. 
Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των 

ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές. 

 

 

 

 

 

 

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 Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει 

εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. 

 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους 

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και 

δόσεις εφαρμογής.  

 

 

 

 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 GHS07     GHS09 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P261a: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. 

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

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να 

διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

 
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση 

του ψεκαστικού μηχανήματος. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 

και γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επανεισόδου στην 

καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 

γάντια. 

 

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η 

μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες 

και τους δρόμους.] 
 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την 

καλλιέργεια της ελιάς και 15 μέτρων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς.  

 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

P330: Ξεπλύνετε το στόμα. 

Πιείτε 200-300 ml νερό. 
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

 
Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του, μεταφέρετε τον στον 

καθαρό αέρα και γυρίστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Αφαιρέστε τα 

μολυσμένα ρούχα. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρείστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον 

στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
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 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777. 
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13. Προστασία των καταναλωτών: 
13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιµη) 105  

 Πορτοκαλιά 7  

 

 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 

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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  
 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 να προσκομίσει στην ΣΕΑ εντός 2 ετών: 
 

-  Πειράματα φυτοτοξικότητας στην ελιά (ποικιλίες: καλαμών, κορωνέϊκη) 
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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 (EE) 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. 

 
 
 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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