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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

TRAILER” 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 33, 37.4 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 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 (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 στον οποίο έχoυν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες 

tribenuron methyl. 

5. 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και συμβολίου της 16
ης

 

Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. 

7. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02.11.2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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8. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος VOLTEO στην Γαλλία (αριθμ. έγκρισης: 

2150011). 

9. Τις με αριθμ. 8451/84948/7.08.2012, 12860/126999/14.12.2012, 4354/47622/16.4.2013, 

5145/55662/08.05.2013, 3606/41854/06.04.2016, 9005/988885/08.09.2016 και 

11288/129365/24.11.2015, 11931/130413/22.11.2016 αιτήσεις της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Α. και ΣΙΑ 

Ε.Ε. «Agribiz», ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρο 33, 37.4 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TRAILER της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., 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 

70192 
14.12.2016 
31.10.2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TRAILER 
1.2.β Μορφή:  ΒΡΕΞΙMOI KOKKOI (WG) 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 
 
Δραστική Ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Tribenuron-methyl  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
96 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Σουλφονυλουρίες  

 

Παρασκευαστής  Jiangsu March Chemicals Co. Ltd 
631 Zhongshan North Road 

Hangzhgou 310014, Zheijang, Κίνα 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Xiao Dan 

Τηλ: +86 571 8530 3755 / 8581 4680 

Fax: +86 571 8530 2024   

Email: mchem@marchchem.com 

 

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 

March Chemical Co. (UK) Ltd 
Suite 14 Old Anglo House, Mitton Street 

Stourport on Severn Worcestershire,  

DY13 9AQ, United Kingdom 

Τηλ: 01299 828374 

Email: mchem@marchchem.com 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

Jiangsu March Chemicals Co. Ltd 
Industry Zone, Guan Nan County 

Lian Yun Gang, Jiang Su Province, Κίνα 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας nicosulfuron 

όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική 

έγκριση με ημερομηνία 07.08.2012 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑΤ 

8451/84948) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
c/ Ciudad de Sevilla, 53 – Polg. Ind. Fuente del Jarro Paterna, 

Valencia- Ισπανία  

 

Maria Lafuente  

Τ.Κ. 46988 

Τηλ.: +34 96 132 17 00  

Fax:  +34 96 132 17 16 

E-mail afrasa@afrasa.es  

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174 

Fax: 210 7471009 

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 

στη χώρα) 

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
Φιλικής Εταιρείας 3, 

Μεταμόρφωση Αττικής 

Τ.Κ.: 144 52 

Τηλ: 210 2836440 

Fax: 210 2836240 

Email: hybrids@otenet.gr 

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
(Member of Tribenuron Task Force - LAINCO S.A. / 

INDUSTRIAS AFRASA, S.A./PROBELTE, S.A) 

c/ Ciudad de Sevilla, 53 – Polg. Ind. Fuente del Jarro 

46988 Paterna, Valencia, Ισπανία  

  

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος:  

 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 
INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
c/ Ciudad de Sevilla, 53 – Polg. Ind. Fuente del Jarro 

46988 Paterna, Valencia- Ισπανία 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 
INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
c/ Ciudad de Sevilla, 53 – Polg. Ind. Fuente del Jarro 

46988 Paterna, Valencia- Ισπανία   
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Tribenuron-methyl 75% β/β 
Βοηθητικές ουσίες :  21,8% β/β  

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 8451/84948/07.8.2012 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
2 

Συσκευασίες  

 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Υδατοδιαλυτά σακουλάκια 

μέσα σε σακίδια 

 

40 γραμ. (4 Υδατοδιαλυτές σακούλες 

x 10 g ή 2 Υδατοδιαλυτές σακούλες x 

20 g),  

100 γραμ. (10 Υδατοδιαλυτές 

σακούλες x 10 g ή 5 Υδατοδιαλυτές 

σακούλες x 20 g ή 2 Υδατοδιαλυτές 

σακούλες x 50 g),  

240 γραμ. (12 Υδατοδιαλυτές 

σακούλες x 20 g),  

250 γραμ. (5 Υδατοδιαλυτές 

σακούλες x 50 g),  

500 γραμ. (10 Υδατοδιαλυτές 

σακούλες x 50 g) 

Σακίδια OPP/Al/PE 

Υδατοδιαλυτά σακουλάκια: 

polyvinyl –alcohol 25 µm 

2. Σακίδια εντός κουτιού  10 γραμ., 20 γραμ., 50 γραμ.  Σακίδια OPP/Al/PE 

Χάρτινο κουτί 

3. Φιάλη ή δοχείο 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 50, 100, 240, 

250, 500 γραμ. 

COEX 
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Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με μπεκ τύπου 

σκούπας με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και υπό συνεχή 

ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 10-50 λίτρα 

ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.  

 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την 

συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.  

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο 

σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: 

• Αδειάστε τελείως το βυτίο.  

• Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από 

όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το 

ξανά. 

• Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε διάλυμα 1/3 λίτρο 

οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 9,5%) για κάθε 100 λίτρα νερό και 

απογεμίστε με καθαρό νερό. 

• Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το 

διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή 

ανάδευση και αδειάστε τελείως. 

• Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το 

βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. 

• Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας 

συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. 

• Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή 

πρόκειται να καλλιεργηθεί. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (κουτιά, 

σακίδια), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για 

τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Τα κενά βάζα ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 

του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού 

καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

τελικά εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 

πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι). 

Δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και 

δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία 

μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως 

παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΑΣ4653ΠΓ-ΞΧΦ



     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    
 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα 

/ στρέμμα 

Χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών  ανά 

καλλιεργητή 

περίοδο 

Χειμερινά Σιτηρά 

(Κριθάρι, Σιτάρι , 

Τριτικάλε)  

 

Ετήσια 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια. 

2 10 – 50 

 

Μεταφυτρωτική 

εφαρμογή μετά τα 9 

φύλλα της καλλιέργειας 

και μέχρι το τέλος του 

αδελφώματος 

1 

 

 
Παρατηρήσεις:  

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο των 2 έως 6 φύλλων. 
 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριο σινάπι (Sinapsis arvensis), Άγριο χαμομήλι (Anthemis arvensis), Καψέλλα (Capsella 

bursa-pastoris), Λάμιο (Lamium purpureum), Στελλάρια (Stellaria media). 

Ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσιο (Cirsum arvense), Κολλητσίδα (Galium aparine), Παπαρούνα (Papaver rhoeas). 

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χαμομήλι (Matricaria recutita), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare). 
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 

(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι 

δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο 

δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ταξινόμηση 

κατά ΗRAC: Group B. 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προς-  

 τατευόμενης καλλιέργειας - 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Mην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά , 

λινάρι, τριφύλλι, ελαιοκράμβη, κουκιά, μπιζέλια, πατάτες, πριν 

περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του. Σε περίπτωση 

αποτυχίας, να σπέρνετε μόνο σιτηρά τον ίδιο χρόνο. 

 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου ή των ζώων στην 

 

 καλλιέργεια στην οποία έχει  

 εφαρμοστεί το σκεύασμα Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες). 
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους 

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 

και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.  
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9  Εικονογράμματα κινδύνου ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
           GHS09 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

EUH208: Περιέχει tribenuron-methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P201: Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.  
P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/εκνεφώματα.  

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

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να 

φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  

 

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

 

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το TRAILER 

σε αλκαλικά εδάφη (pH>7) περισσότερο από μία φορά κάθε 3 χρόνια για 

εαρινές εφαρμογές σε χειμερινά σιτηρά. 

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.  

 

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 

ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη 

του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε 

ιατρική συμβουλή. 

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

νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με νερό.  Μην προκαλείτε 

εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα 

σε αναίσθητο άτομο. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, 

στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 

 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 
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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 

 Σιτηρά Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο 

ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την 

εφαρμογή. 
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Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και 

καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 35°C παραμένει σταθερό για 2 

χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 

 

 

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 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. 
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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 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 
 
 
 

         Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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