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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα,   20-03-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 2452/29533 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Sharda Europe b.v.b.a, Βέλγιο 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   Δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & 

TELEFAX: 210 92 12 090   Σία Ε.Ε 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Τσιτούρη 22, 152 31 – Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: syg046@minagric.gr  
   

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.231 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) LANDED 10 WG (δραστική ουσία: cyproconazole), ως 

προς το εμπορικό όνομα, την ονομασία του παρασκευαστή της δραστικής ουσία 

και σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας, τα εικονογράμματα κινδύνου 

(πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις 

δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες »  
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) 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 80 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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”, καθώς και τη με αριθ. 

7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστ. Φυτ. Παραγωγής. 

4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

5. Το από ……-03-2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

6. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 1697/21302/14.2.13 και 2452/29533/4.3.14 σχετικές αιτήσεις της 

εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για λογαριασμό της εταιρείας Sharda 

Europe b.v.b.a, Βελγίου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 60.231 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

LANDED 10 WG (δραστική ουσία: cyproconazole), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 

125381/23.12.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 1377/17273/13.2.12 και 

2532/29006/10.8.12 Αποφάσεις μας, ως προς το εμπορικό όνομα, την ονομασία του παρασκευαστή 

της δραστικής ουσία και σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας, τα εικονογράμματα κινδύνου 

(πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης 

(πρώην φράσεις προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες. Η έγκριση του σκευάσματος διαμορφώνεται 

ως ακολούθως:    
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

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

60.231 
23.12.2008 
31.05.2015 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα SHIP 10 WG 

1.2.β Μορφή:  Βρέξιμοι κόκκοι (WG)  

 
1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία   

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

cyproconazole 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97 % (w/w) min 

Χημική ομάδα τριαζόλες/DMIs 

Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED (πρώην Sharda 
Worldwide Exports Pvt. Ltd) 
Domnic Holm, 29th Road –  
B Bandra (W) – Mumbai – 400 050, Ινδία  
Mr. Ashish Bubna  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828 
E-mail: regn@shardaintl.com  
 
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
Sharda Europe b.v.b.a 
Josef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek, Βέλγιο 
Mr Steve Kozlen  
Τηλ:  +32 2 767 7960 
Fax:  +32 2 463 3658 
E-mail: steve.kozlen@gmail.com  
Ms Golda Fernandez 
E-mail: golda.fernandez@yahoo.fr  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
Lier Chemical Co. Ltd 
No.4, Quanfengoun, Tangxun Economic and 
Technical Development Zone, Mianyang,  
Sichuan, ΚΙΝΑ 

mailto:regn@shardaintl.com
mailto:steve.kozlen@gmail.com
mailto:golda.fernandez@yahoo.fr
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Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
cyproconazole όπως έχουν κατατεθεί από την 
Παρασκευάστρια Εταιρεία Sharda Worldwide 
Exports Pvt. Ltd, Ινδίας, κατά την διαδικασία 
συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με 
αριθ. πρωτ. 97336/31-5-2011 και παραμένουν 
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  Sharda Europe b.v.b.a 
Josef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek, Βέλγιο 
Golda Fernandez  
Τηλ:  +32473349885 
Fax:  +32 2 463 3658 
E-mail: golda.fernandez@yahoo.fr 
regn@shardaintl.com 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
Τσιτούρη 22,  
152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6725174 
E-mail: aconsult@otenet.gr  
             a.toutoutzidakis@yahoo.gr  

  
 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)  

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης 
Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  SHARDA CROPCHEM LIMITED (πρώην Sharda 
Worldwide Exports Pvt. Ltd) 
Domnic Holm, 29th Road –  
B Bandra (W) – Mumbai - Ινδία  
Mr. Ashish Bubna  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828 
E-mail: regn@shardaintl.com    

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
LUQSA (LERIDA UNION QUIMICA /SA )                                                  
Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA),  
Ισπανία 
& 
IRCA SERVICE SPA  
SS CREMASCA 591, 10 
24040 FORNOVO S.G. BG, Ιταλία 
& 
Chemia SPA,  
Via Statale, 327 44047 – Dosso (Ferrara), Ιταλία 
Τηλ.: +39 (0) 532 84 8477/ 83 83&  

  

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος  

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
LUQSA (LERIDA UNION QUIMICA /SA )                                                  

mailto:golda.fernandez@yahoo.fr
mailto:regn@shardaintl.com
mailto:aconsult@otenet.gr
mailto:a.toutoutzidakis@yahoo.gr
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Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA),  
Ισπανία 
& 
IRCA SERVICE SPA  
SS CREMASCA 591, 10 
24040 FORNOVO S.G. BG, Ιταλία 
& 
Chemia SPA,  
Via Statale, 327 44047 – Dosso (Ferrara), Ιταλία 
Τηλ.: +39 (0) 532 84 8477/ 83 83& 
&  
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ.: 22620 30821-3 
Fax :  22620 30820 
E-mail: alfa@alfagro.gr 
& 
ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ 
Περιβοίας 6, 14564- Ν. Κηφισιά, 
Τηλ: 210 62 52 600 
Fax: 210 62 51 869 
& 
AGROTECHNICA OBEE 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112) 
ΑΜE: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία 
Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 570 22 
Τηλ.: 2310 797386, 796086 
Fax: 2310 797263 
E-mail: dkekridou@agrotechnica.gr   

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία: cyproconazole 10 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 89,7 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

2 Συσκευασίες   

2.2 Συσκευασίες:    

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. 
Κουτί με εσωτερική 
σακούλα 

25, 50, 100, 150, 200, 250, 500 
γραμ. και 1 κιλού 

Σακούλα PE 
Κουτί χάρτινο 

2.  
Κουτί με εσωτερική 
υδατοδιαλυτή σακούλα 

25, 50, 100, 150, 200, 250, 500 
γραμ. 

Σακούλα PVA 
Κουτί χάρτινο 

3. 
Κουτί με υδατοδιαλυτές 
σακούλες 

125 γραμ.(5x25 γραμ.), 
150 γραμ. (2Χ75 γραμ.), 
250 γραμ(5x50γραμ.), 
500 γραμ.(5x100γραμ.), 
400 γραμ.(2x200 γραμ.) 
500 γραμ.(2x250 γραμ.), 
1000γραμ.(2x500 γραμ.) 

Σακούλες PVA 
Κουτί από χαρτόνι 

4. 
Βαζάκια 
Μπουκάλια 

15, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 
250, 300 γραμ. και 1 κιλού 

ΡΕ 
ΡΕ ή HDPE 

mailto:alfa@alfagro.gr
mailto:dkekridou@agrotechnica.gρ
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3 Οδηγίες χρήσης:  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού 
υγρού: Γεμίστε το 1/3 του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό, προσθέστε την 
καταλληλη δόση ή τον υδατοδιαλυτό σάκκο στο νερό, ανακατέψτε καλά και 
γεμίστε το ψεκαστικό με νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
 
Συνδυαστικότητα: --  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με 
κατάλληλο μηχανισμό 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:  

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική 
δράση. 

 

 

5 5.1 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 

καλλ..περίοδο 
Μεσοδιάστ. 

Εφαρμογών σε 
ημέρες  

γρ/ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 
/ στρέμμα 

γρ/  
στρέμμα 

(max) 

Μηλιά 
Φουζικλάδιο 
(Venturia 
Inaequalis) 

10 – 15 100 – 200 30 

Από το στάδιο της 
πράσινης κορυφής 
και 
εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν 
την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας. 
Στις περιοχές που 
εφαρμόζεται 
σύστημα 
γεωργικών 
προειδοποιήσεων, 
να 
ακολουθούνται οι 
σχετικές 
συστάσεις των 
Περιφερειακών 
Κέντρων 
Προστασίας 
Φυτών. 
 

4 

Ροδακινιά 
Φαιά σήψη 
(Sclerotinia 
laxa) 

10 – 15 150 – 250 37,5 

Στην έκπτυξη των 
οφθαλμών, 
στη ρόδινη κορυφή 
και 
στην πλήρη άνθηση 

3 
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Αμπέλι 
Ωίδιο 
(Uncinula 
necator) 

10 – 15 50 – 150 22,5 

- όταν οι βλαστοί 
αποκτήσουν 3-4 
φύλλα 
- άνθηση 
- λίγο μετά το 
δέσιμο των 
ραγών 

4 

Σπαράγγι 
Σκωρίαση 
(puccinia 
asparagi) 

20 – 30 100 30 

Mε την εμφάνιση 
των 
πρώτων 
συμπτωμάτων. 
Μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων 15 
ημέρες 

6 

Παρατηρήσεις 
 
1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 
 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 

 

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

Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας:  
- οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε 
εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που 
δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.  
- χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας. 
- ορθή εφαρμογή ψεκασμών 

 

 

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 

-- 

 

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 
τις συνιστώμενες δόσεις. 

 

 

9 Κατηγορία κινδύνου ΠΡΟΣΟΧΗ 

  
  GHS08      GHS09 
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10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.  

 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες 
προφύλαξης. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.  
Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο σκεύασμα.  
Να μη χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία εγκύων γυναικών. 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12 Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. 
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε 
/ Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό και καλέστε αμέσως 
γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και 
πλυθείτε με νερό και σαπούνι.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό 
για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευθείτε 
γιατρό.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη 
περιοχή. Εάν δεν αναπνέει σωστά εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε 
γιατρό.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική 
θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777  

 

 
Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου 2015. 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  Μηλιά 90 

  Ροδακινιά 21 

  Αμπέλι 28 

  Σπαράγγι 90 

 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 
δύο (2) χρόνια. 
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σκευάσματος.  

 

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.  
 

B 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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

   ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                            α/α 

 

 

 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 


