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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 25-05-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ     Α.Π.: 4856/57456 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ: AGRIPHAR S.A. 
ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      δια της εταιρείας 
Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου      AGRIPHAR HELLAS Α.Ε.E.Β.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287 224       Ταχ. ∆/νση: Ριζαρείου 16 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 150       Τ. Κ.: 152 33 Χαλάνδρι, Αττικής 
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα    
TELEFAX: 210 92 12 090     
e-mail: syg033@minagric.gr     
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό 7970 οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DICOTEX (2,4-D 70g/l+MCPA 70g/l+mecoprop-P 42 
g/l+dicamba 20g/l) για ερασιτεχνική χρήση, ως προς τη δ/νση του υπευθύνου 
επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το εργοστάσιο συσκευασίας και την εγγυηµένη 
σύνθεση του σκευάσµατος, τις ειδικές συνθήκες στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
καθώς και ως προς την ταξινόµηση και την επισήµανση (CLP). 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
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 45 αυτού. 

2. Το Νόµο υπ’ αριθµ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/27-01-2012) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών 
φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) 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. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31-12-2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβούλιου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 όσον αφορά 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. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2507/28521/09-03-2012 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε 
αριθµ. 7970 οριστική άδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 
DICOTEX για ερασιτεχνική χρήση. 

6. Τη µε αριθ. 229/3553/15-01-2015 (ΦΕΚ 75/τB΄/16-01-2015) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, 
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Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους 
Τµήµατος του δικαιώµατος να υπογράφουν µε ‘Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’». 

7. Τη µε αριθ. Υ103/02-03-2015 (ΦΕΚ 309/τB΄/02-03-2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων 
του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του ∆ηµητρίου. 

8. Το εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

9. Τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 8259/91584/24-07-2013, 12357/139826/06-11-2014 και 3248/38318/03-
04-2015 αιτήσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης, καθώς και τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 
3127/37666/02-04-2015 συµπληρωµατικά στοιχεία της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

Α Τροποποιούµε την µε αριθµό 7970 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DICOTEX για ερασιτεχνική χρήση, που 
χορηγήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2507/28521/09-03-2012 απόφασή µας, ως προς τη 
δ/νση του υπευθύνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το εργοστάσιο συσκευασίας 
και την εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος, τις ειδικές συνθήκες στις οποίες µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, καθώς και ως προς την ταξινόµηση και την επισήµανση (CLP). Η έγκριση 
διαµορφώνεται ως ακολούθως:  

 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 
1.1 Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης: 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης: 

7970 
09-03-2012 
31-12-2018 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εµπορικό όνοµα: DICOTEX 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό διάλυµα (SL) 
 

 
1.3 ∆ραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
 
α) Κοινή ονοµασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών 

κατά ISO- Χηµική οµάδα: 
2,4-D 
(οµάδα φαινοξυαλκανοϊκών) 
MCPA 
(οµάδα φαινοξυαλκανοϊκών) 
Mecoprop-p 
(οµάδα φαινοξυαλκανοϊκών) 
Dicamba 
(οµάδα: βενζοϊκών) 

 

   
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
2,4D: 96 % (β/β) min 
MCPA: 94 % (β/β) min 
Mecoprop-p: 95 % (β/β) min 
Dicamba: 85 % (β/β) min 
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δ) Παρασκευαστής της δραστικής 
ουσίας: 

2,4-D: DowAgroSciences S.A.S. Γαλλίας 
MCPA & Mecoprop-p: Nufarm UK Limited 
Dicamba: BASF Corporation Γερµανίας 

 

ε) Εργοστάσιο(α) παρασκευής 
δραστικής ουσίας: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 

2,4-D: DowAgroSciences Ολλανδίας 
MCPA & Mecoprop -p: Nufarm UK 
Dicamba: BASF Corporation ΗΠΑ 

 
στ) Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών 2,4-D, 
MCPA, Mecoprop-p και Dicamba, προσδιορίζονται στο 
Doc J της υπ’ αριθµ. πρωτ. 119180/22-05-2008 αίτησης 
και παραµένουν στα αρχεία της αρµόδιας αρχής 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
   
α) Κάτοχος της άδειας: 
 
 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
 

AGRIPHAR S.A. 
Rue de Renory, 26/1 
B-4102 Ougrée 
Belgium 
Tel.: 0032.4.385.97.47 
Fax: 0032.4.385.97.49 
E-mail: martin.martens@agriphar.com 
 
AGRIPHAR HELLAS Α.Ε.E.Β.Ε. 
Ταχ. ∆/νση: Ριζαρείου 16 
Τ. Κ.: 152 33 Χαλάνδρι, Αττικής 
Τηλ: 210 5578777 
Fax: 210-5578768 
e-mail: info.hellas@agriphar.com 

 

   
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά: 
AGRIPHAR HELLAS Α.Ε.E.Β.Ε. 
Ταχ. ∆/νση: Ριζαρείου 16 
Τ. Κ.: 152 33 Χαλάνδρι, Αττικής 
Τηλ: 210 5578777 
Fax: 210-5578768 
e-mail: info.hellas@agriphar.com 

 

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: AGRIPHAR S.A. 

Rue de Renory, 26/1 
B-4102 Ougrée 
Belgium 

 
δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του 

σκευάσµατος: 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 

CHIMAC S.A. 
Rue de Renory, 26/2 
B-4102 Ougrée, Belgium 
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ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσµατος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. Chimac S.A. 
Rue de Renory, 26/2 
B-4102 Ougrée, Belgium 

 

2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. 
 

3. Agrotechnica, BI.ΠΕ Θεσ/νίκης 
 

4. Orange Logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών 
 
στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
∆ραστικές ουσίες: 2,4-D 70g/l 
MCPA 70g/l 
Mecoprop-P 42 g/l 
Dicamba 20g/l 
Βοηθητικές ουσίες: 844,89 g/l ή 79,6% β/β 
 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος 
προσδιορίζεται στο Doc J της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
119180/22-05-2008 αίτησης της ενδιαφερόµενης 
εταιρείας, καθώς και στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 
103529/103529 έγγραφο της αρµόδιας αρχής της 
Γαλλίας, και παραµένει στα αρχεία της αρµόδιας 
αρχής. 

 
 

2 Συσκευασία(ες) 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη µε 
βιδωτό πώµα 
ασφαλείας 

100, 250, 500 κ. εκ, και 
1 λίτρο 

HDPE 

 Το πώµα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να µην µπορούν να 
το ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη 
στεγανότητα και την επανασφάλιση της συσκευασίας. 
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3  Προορίζεται µόνο για ερασιτέχνες χρήστες. 

 
Οδηγίες χρήσης: 

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος. 
Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Ξεπλύνετε τον ψεκαστήρα 
µε διάλυµα 1% αµµωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι µόνο µε 
νερό. Μην χρησιµοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο σκεύασµα αν δεν 
τον ξεπλύνετε. 
Μην ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισµού σε αποχετεύσεις ή 
επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή 
άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν µε 
άλλες καλλιέργειες 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: 
Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση µε 
ειδικό µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα 
ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουµένως για 
τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία 
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
 

4  
 

Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

∆ιασυστηµατικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγρωστωδών. Απορροφάται 
από τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και 
µεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόµενο στους µεριστωµατικούς 
ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών. Το Dicotex διακόπτει την 
ορµονική ισορροπία και παρεµβάλλεται στη διαδικασία ανάπτυξης 
νεκρώνοντας τα ζιζάνια. 
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5  Φάσµα δράσης 
∆όσεις σκευάσµατος 

Πεδίο 
Εφαρµογής Στόχος 

λίτρα / 
στρέµµα 

(max) 
 

λίτρα/ 
100 λίτρα 
ψεκ. Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα / 

στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 

εφαρµογών 
ανά 

καλλιερ/κή 
περίοδο 

Χλοοτάπητες 
αγρωστωδών  

Πλατύφυλλα ζιζάνια: 
 

Τριφύλλια 
(Trifolium sp.) 
Αγριοράδικα  

(Taraxacum sp.) 
Ρανούνκουλος 

(Ranunculus sp.) 
Πολυκόµπι 

(Polygonum sp.) 
Καρδαµίνα 

(Cardamine sp.) 
Στελάρια 

(Stellaria media) 
Περδικούλι 

(Anagallis arvensis) 
Αγριοκαρώτο 

(Daucus carota) 
Κεράστιο 

(Cerastium sp.) 
Ζωχός 

(Sonchus sp.) 
Γαϊδουράγκαθο 
(Carduus sp.) 
Κίρσιο 

Ασπράγκαθο 
(Cirsium sp.) 
Πεντάνευρο 

(Plantago sp.) 
Μαρτιάκος 

(Senecio vulgaris, 
Senecio jacobea), 
Αγριοµαργαρίτα 
(Bellis perennis) 

Λάπαθο 
(Rumex sp.) 

1 
 

1 
 

100 
 

Ψεκασµός φυλλώµατος. 
∆εν εφαρµόζεται πριν το 
στάδιο του αδελφώµατος 

της χλόης. 
 

1 
Από 

Απρίλιο-
Σεπτέµβριο  
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6  
 
 
 
 
 

Ειδικές συνθήκες 
όπως γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαλλοντολογικές 
στις οποίες το 
σκεύασµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί. 

• Εφαρµόστε το σκεύασµα τουλάχιστον 5 ηµέρες µετά το 
τελευταίο κόψιµο και περιµένετε τουλάχιστον 7 ηµέρες για το 
επόµενο. 

• Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδέλφωµα και εντός 6 µηνών 
από την εγκατάσταση. 

• Η δραστικότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη 
φωτοσύνθεση συνθήκες (θερµοκρασία και φως). 

• Αποφύγετε εφαρµογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν 
αναµένεται βροχή εντός 24 ωρών. 

• Εφαρµόστε σε στεγνό γρασίδι. 
• ∆ε συστήνεται η χρήση του αµέσως µετά από δραστική/κοντή 

κοπή. 
• Μη χρησιµοποιείτε τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέµατα για 

την παρασκευή κοµπόστ. 
• Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασµα είναι δραστικό στο 

τριφύλλι. 
• Τα ψεκασµένα φυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 

ζωοτροφή. 
• Μην εφαρµόζετε σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγεί σε 

σηµείο παροχής νερού ιδιαίτερα εάν το έδαφος είναι 
επικλινές. 

 
 

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. 

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε σκύλους για 24 ώρες 
µετά την εφαρµογή. 
Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 
ηµέρες µετά την εφαρµογή. 
Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασµένες 
περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει 
εντελώς, δηλαδή 6 ώρες µετά την εφαρµογή. 

 
 

8  
 
 
 
 

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

∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται ακόµα και στη διπλάσια από 
την συνιστώµενη δόση. 
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9 Εικονογράµµατα 
Κινδύνου: 

      

GHS07 
GHS09 

  Προειδοποιητική λέξη Προσοχή 
 
 

10 ∆ηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 
 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
EUH 208 Περιέχει 2,4-D DMA salt. Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
 

11 ∆ηλώσεις 
Προφύλαξης: 

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / 

µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυµιάσεις / αέρια / ατµούς / 

εκνεφώµατα. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τα κενά 

συσκευασίας του. 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε 

µια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα. 

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχους να αφήσετε µια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από µη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές συµβουλές: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου 
είναι δυνατόν). 
 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί 
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εφαρµόστε οξυγόνο 
ή τεχνητή αναπνοή εάν απαιτείται. Ζητείστε ιατρική 
συµβουλή. 

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: 
Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε µε ζεστό 
νερό. Αναζητήστε ιατρική συµβουλή εάν εµφανιστούν 
συµπτώµατα. 

P361 Αφαιρέστε / Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. 
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: 
Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Ρ301+P330+P315 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το 
στόµα. Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αµέσως γιατρό. 

 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   
13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 
(MRLs): 

Φυτικά προϊόντα MRLs 
(mg/kg) 

 

 Μη εφαρµόσιµο   
 
13.2 Τελευταία επέµβαση 

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

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 Μη εφαρµόσιµο  
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14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσµατος: 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο 
ξηρό, δροσερό (µε θερµοκρασίες άνω των 0 oC) και καλά 
αεριζόµενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) 
χρόνια τουλάχιστον. 
 

 
 

Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει τη Συντονιστική 
Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο 
ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. 
Τυχόν απόκρυψη της πληροφορίας αυτής αποτελεί αδίκηµα και διώκεται 
ποινικά, ενώ παράλληλα ανακαλείται η σχετική έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποστέλλει στην ΣΕΑ τα εκάστοτε 
νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα, προς ενηµέρωση των οικείων φακέλων του 
σκευάσµατος, για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος να 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 άδειας διάθεσης 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 είναι υποχρεωµένος να τηρεί για πέντε (5) τουλάχιστον 
χρόνια αρχείο των ποσοτήτων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που εισάγει 
και διαθέτει στην αγορά, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, και να 
προσκοµίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά του ζητηθούν. 

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

 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 

     Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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