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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   16 -10-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 7270/79653 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: GLOBACHEM NV, Belgium 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ   Δια μέσω της εταιρείας 
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ   ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 928 7237   Μουρούζη 9 
e-mail: syg039@minagric.gr    Τ.Κ. 106 74, Αθήνα 
     
     

 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) GLOBARYLL 100 SL» 
 

 
 
 

                      

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 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 40 αυτού. 

2. Τον νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «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 Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 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. 

mailto:syg039@minagric.gr


ΑΔΑ: ΒΛΛ0Β-31Ρ 

 2/10 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 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. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008 

8. Την απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BRAITEX PRO  από την Αρμόδια 
Αρχή της Ιταλίας (ΑΕΚ 13076) καθώς και την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης επίσημα 
μεταφρασμένα.  

9. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.2013 (B΄ 2240/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να 
υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού». 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 7270/796653/27-6-2013 αίτηση της εταιρείας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. για 
λογαριασμό της εταιρείας GLOBACHEM NV καθώς και τα με αρ. πρωτ. 7456/81652/2-7-2013 
και 8166/90706/22-7-2013 έγγραφα των εταιρειών GLOBACHEM NV και ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. 
αντίστοιχα για την κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (με αμοιβαία αναγνώριση) στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) GLOBARYLL 100 SL. Η έγκριση χορηγείται 
με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

8207 

16-10-2013 

31-5-2022 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα GLOBARYLL 100 SL 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό διάλυμα (SL) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

6-benzyladenine 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

99 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Κυτοκινίνες (Cytokinins) 

Παρασκευαστής Globachem NV 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζoνται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
 
Jiangsu Fengyuan Bioengineering Co. Ltd. 
No. 6 Hongqi Road, Sheyang 224300, China 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 6-
benzyladenine όπως αυτές κατατέθηκαν με την 
αίτηση οριστικής έγκρισης της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας (αρ. πρωτ. 7456/81652/2-7-2013) 
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: Globachem NV 
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019 
3800 Sint-Truiden, Belgium 
ΑΜE: 
Τ.Κ.: 3800 
Τηλ.: +32 11 78 57 17 
Fax: +32 11 68 15 65 
E-mail: koen.quaghebeur@globachem.com  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ον/πώνυμο: Ανοργκαχήμ Α.Ε. 
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 9, Αθήνα 
Τ.Κ.: 10674 
Τηλ.: 210 72 36 700, 210 72 36 676 
Fax: 210 72 36 410 
E-mail: info@anorgachim.com  

 

   

mailto:koen.quaghebeur@globachem.com
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β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην 
αγορά σύμφωνα με το νόμο 
4036/2012: 

Ανοργκαχήμ Α.Ε. 
Μουρούζη 9, Αθήνα 
Τ.Κ.: 10674 
Τηλ.: 210 72 36 700, 210 72 36 676 
Fax: 210 72 36 410 
E-mail: info@anorgachim.com  

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Globachem NV  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
(πλήρης διεύθυνση): 
Althaller Italia S.r.l. 
5, Strada Comunale per Campagna, 20078  
S. Colombano al Lambro (Mi), Italy 
Contact : Marco Buroni 
Tel.: +86 (510) 875 518 18 
Fax: +86 (510) 875 511 87 
E-mail: mburoni@althaller.it  

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
Althaller Italia S.r.l. 
5, Strada Comunale per Campagna, 20078  
S. Colombano al Lambro (Mi), Italy 
Contact : Marco Buroni 
Tel.: +86 (510) 875 518 18 
Fax: +86 (510) 875 511 87 
E-mail: mburoni@althaller.it 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες:  
6-benzyladenine 10 % β/ο (= 100 g/L) 
Βοηθητικές ουσίες 90,4 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την αίτηση οριστικής έγκρισης της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας (αρ. πρωτ. 7456/81652/2-7-2013 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στο part C της 
έκθεσης αξιολόγησης (registration report) της Αρμόδιας 
Ιταλικής Αρχής στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

mailto:info@anorgachim.com
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2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
 
Α/Α Είδος Μέγεθος (γραμμάρια) Υλικό 

1 Φιάλη εντός 
κυτίου 

50 κ.εκ., 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ. Φιάλη HDPE, κουτί χάρτινο 

2 Φιάλη 250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 
κ.εκ., 1 λίτρο 

HDPE 

3 Δοχείο 5, 10 λίτρα HDPE 

 
 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός φυλλώματος. Απαιτείται πλήρης και ομοιόμορφη κάλυψη του 
φυλλώματος (κατά προτίμηση στεγνού) και των αναπτυσσόμενων καρπών 
χωρίς απορροή.  

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό της ποσότητας του απαιτούμενου 
νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας 
και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας:  
Τα υλικά 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 την διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 
Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος να γίνεται σε υψικαμίνους που 
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. 

 

Συνδυαστικότητα:  
Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του. 

Προφυλάξεις για τους χειριστές:  
Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες. 

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) που χρησιμοποιείται για 
το αραίωμα των καρπών σε μηλιά και αχλαδιά για την επίτευξη μιας 
εξισορροπημένης καρπόπτωσης που ευνοεί την αρμονική άνθηση, το 
μέγεθος και τη βελτίωση του σχήματος των καρπών. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./  
100 λίτρα 

ψεκ. 
υγρού 

κ.εκ./  
στρέμμα  

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά Αραίωμα 
καρπών 

100 100-150 100-150 Όταν οι καρποί 
έχουν διάμετρο 
10-13 mm. 

1 

Αχλαδιά Αραίωμα 
καρπών 

135 135-200 
 

100-150 Όταν οι καρποί 
έχουν διάμετρο 
10-13 mm. 

1 

 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας 

 

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

1) Η εφαρμογή να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι 
κατ’ ελάχιστον  18 oC και σε στεγνό φύλλωμα. 
2) Η υπερβολική ξηρότητα του αέρα ή η 
καταπόνηση των δένδρων μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
  σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης 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 συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής. 
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9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 CLP: 

           
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 
Οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1 
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, Κατηγορία 2 
 
Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος 

 

10  Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 CLP: 
Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Η361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο 
Η 412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις 
 

11  Δηλώσεις 
Προφύλαξης 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 CLP: 
Ρ102 Μακριά από παιδιά 
Ρ201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Ρ264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. 
Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. 
Ρ308+Ρ313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Ρ320+Ρ352 Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή: Πλύντε με άφθονο 
σαπούνι και νερό. 
Ρ332+Ρ313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Ρ362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Ρ501 Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη ως χημικά απόβλητα σε 
υψικαμίνους. 
 
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

 Γενικά: απομακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή εφαρμογής στον 
καθαρό αέρα. Αν υποψιάζεστε κίνδυνο αναισθησίας, τοποθετήστε και 
μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή πλευρική στάση. Βγάλετε αμέσως 
τα λερωμένα ρούχα. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό 
νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγουμένως τους φακούς 
επαφής. Μην ξεπλένετε προς τη φορά του άλλου οφθαλμού. 
Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλετε τα λερωμένα ρούχα και 
πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός 
επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα. Χορηγείστε νερό. 
Συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα.  

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε 
το δοχείο ή την ετικέτα. 
Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
Τη. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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Προστασία των καταναλωτών 
 

   
13.1  Για τις καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της Ε.Ε. κοινοτικά Ανώτατα Όρια 
Υπολειμμάτων (MRLs) στα 0,01 mg/kg. 
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά, Αχλαδιά Δεν έχει 
εφαρμογή  

 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος.  

Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή 
συσκευασία, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Σε αυτές τις 
συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) 
χρόνια. 
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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 
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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 το άρθρο 65 του Κανονισμού 
1107/2009 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με 
τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. 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.  

6. Η κάτοχος της άδειας εφόσον διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας 
απόφασης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Συντονιστική Εθνική Αρχή εντός 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Μετά την παρέλευση του 
χρονικού αυτού διαστήματος, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα 
Διοικητικά Δικαστήρια. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 
 
 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 

 


