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S.A.S 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Marco Polo, Batiment B, 

TELEFAX: 210 92 12 090   Zac du Font de l’Orme 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   1,790, avenue du Docteur Donat 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   06254 Mougins Cedex- France 

e-mail: syg036@minagric.gr    Δια μέσου της εταιρέιας 
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(ζιζανιοκτόνο) CLINCHER Neo 

200 EC ” 

 

  Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 
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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 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 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη 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 Κανονισμός (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. 

5. Τον Κανονισμό 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. 

mailto:syg036@minagric.gr
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6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 

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 Cyhalofop-butyl. 

7. Την έγκρισή του στην Ιταλία. 

8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 

«Εντολή Υφυπουργού»». 

9. Την από 23-8-2011 και 16-4-2013 αίτηση της εταιρείας Dow AgroSciences Export  S.A.S 

Γαλλίας. 

 

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CLINCHER Neo 200 EC της 

εταιρείας Dow AgroSciences Export  S.A.S Γαλλίας, 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 

70042 

15-5-2013 

31-12-2016 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα CLINCHER Neo 200 EC 

1.2.β Μορφή:  EC  (Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο) 
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1.3 Δραστική ουσία  

 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 

ISO 

CYHALOFOP-BUTYL 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95% (β/β) min 

Χημική ομάδα αρυλο-φαινόξυ-προπιονικών οξέων 

Παρασκευαστής The Dow Chemical Company, Michigan 

Operations, 1790 Building, Midland, Mi 

48667, USA 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. a. The Dow Chemical Company, Michigan      

     Operations, 1790 Building, Midland,   

     Mi 48667, USA 

     Tel: +1-989-636-1000 

     Contact: David Dupre 

     Email: djdupre@dow.com  

b.  Nippon Kayaku, Kashima Plant  

      6-Sanayama,Hasaki-machi  

      Kashima-gun, , Ibaraki, Japan 

     Tel: 81-3-5460-2304 

     Contact: Plant Production Leader,       

(Superintendent) 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με 

αριθ. πρωτ. 8029/81337/25-7-2012 έγγραφο 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 
 

mailto:djdupre@dow.com
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: Dow AgroSciences Export  S.A.S 

Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de 

l’Orme 1,790, avenue du Docteur Donat, 

06254 Mougins Cedex- France 

BP: 1220 

Tel: +33( 0) 493956000 

Fax: +33( 0) 493956595 

Email: ftsali@dow.com 

 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ον/πώνυμο: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 

Τ.Κ.153 10 

Τηλ.: 2106726381 

Fax: 2106749514 

E-mail: gvassiliou@elanco.gr  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 

χώρα) 

Ον/πώνυμο: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 

Τ.Κ.153 10 

Τηλ.: 2106726381 

Fax: 2106749514 

E-mail: gvassiliou@elanco.gr   

 

 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: DOW AGROSCIENCES S.A.S., Γαλλία 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

a. Dow AgroSciences S.A.S.  

     8 route de Herrlisheim  

     67410 Drusenheim,  France  

     Telephone + 33 388535682  

     Contact Jean-Pierre Reyniers     

     jreyniers@dow.com    

 

b. Dow AgroSciences S.r.l. (formulation) 

    S.S. 11, Km190,2 

    24050 Mozzanica (BG) 

    Italia 

    Telephone + 39 0363324011 

    Dr. Carmelo Marano  

    c.marano@dow.com  
 

 

   

mailto:ftsali@dow.com
mailto:gvassiliou@elanco.gr
mailto:gvassiliou@elanco.gr
mailto:jreyniers@dow.com
mailto:c.marano@dow.com


5  ΑΔΑ: ΒΕΝ5Β-ΞΡΒ 

 

 

 

 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

1. DOW AGROSCIENCES S.A.S., 

Γαλλία 

            8 route de Herrlisheim  

            67410 Drusenheim,  France 

2.        Dow AgroSciences S.r.l. (formulation) 

           S.S. 11, Km190,2 

           24050 Mozzanica (BG) 

           Italia 

           Telephone + 39 0363324011 

2. Κ& Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  

              ΒΙ.ΠΕ.Θ   Σίνδος 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Cyhalofop-butyl: 20 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες:  78.95 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με 

αριθ. πρωτ. 8029/81337/25-7-2012 έγγραφο 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 

αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος (λίτρα) Υλικό 

1. Φιάλες 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10 PET 

2. Φιάλες 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20 F-HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 

 Τρόπος εφαρμογής:  Εφαρμόζεται με καθολικό ψεκασμό με κατάλληλο 

ψεκαστικό μηχάνημα, με πίεση μικρότερη των 3 ατμοσφαιρών (45 PSI) 

και όγκο  ψεκαστικού διαλύματος 40 λίτρα/ στρέμμα. 

Εφαρμογή σε στραγγισμένα καρύκια: Το ψεκαστικό δ/μα εφαρμόζεται 

σε όλη την επιφάνεια του καρυκιού. Τα καρύκια κατακλύζονται με νερό 

μέσα στις επόμενες 48 ώρες από την εφαρμογή. Το ύψος του νερού 

παραμένει σταθερό > 10 εκ. για τουλάχιστον 48 ώρες, ενώ τα καρύκια 

παραμένουν κλειστά. 

Εφαρμογή σε κατακλυσμένα καρύκια: Γίνεται καθολικός ψεκασμός σε 

όλη την επιφάνεια του καρυκιού με ψεκαστικό μηχάνημα. Το βάθος του 

νερού πρέπει να είναι 6-10 εκ. Τα καρύκια συμπληρώνονται με νερό με 

το ύψος του να παραμένει σταθερό >10 εκ. για τουλάχιστον 4-5 ημέρες, 

με τα καρύκια κλειστά.  

Χρειάζεται προσοχή και στους δύο τρόπους εφαρμογής έτσι ώστε να 

πέσει η συνιστώμενη δόση εφαρμογής στο στρέμμα. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Προστίθεται  η απαιτούμενη 

ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό σε  χωριστό δοχείο και ρίχνεται με 

συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την 

ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.  

Μην αφήνετε το μείγμα στη δεξαμενή για περισσότερο από τον 

απαιτούμενο χρόνο για τη διανομή και, σε κάθε περίπτωση, εκτελείτε 

την εφαρμογή εντός 6 ωρών από την παρασκευή του διαλύματος.  

Να θυμάστε ότι η εσφαλμένη διανομή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το 

αποτέλεσμα της εφαρμογής. 

 

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή 

αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και 

όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα 

τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε 

όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό 

μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα 

νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. 

 

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 ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας. 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των αρυλο-φαινοξυ-

προπιονικών οξέων για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων στο 

ρύζι. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων με δράση στην 

καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α. Η ανάπτυξη του φυτού 

επιβραδύνεται μόλις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή, παρόλο που τα 

πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 2-3 ημέρες αργότερα, ενώ για το 

τελικό αποτέλεσμα απαιτείται περίπου μία εβδομάδα. 

 

 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ. / 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Ρύζι Ευαίσθητα 

ζιζάνια: 

Echinochloa 

spp 

(μουχρίτσα), 

 

 Leptochloa spp 

(λεπτοχλόα), 

 

 Panicum 

dicothomiflorum 

(πάνικο- κεχρί), 

 

 Paspalum 

distichum 

(νεραγριάδα),  

 

 Μετρίως 

ευαίσθητα 

ζιζάνια: 

Digitaria 

sanguinalis 

(αιματόχορτο), 

  

Setaria spp. 

(σετάρια) 

100-150  15-40 Εφαρμόζεται 

όταν τα ζιζάνια  

έχουν 1-4 

φύλλα (BBCH 

11-14) και το 

ρύζι βρίσκεται 

σε στάδιο από 1 

φύλλο μέχρι το 

τέλος του 

αδερφώματος 

(BBCH 11-29). 

1 

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

ΙΙ της παρούσας 
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6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

-Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γ.φ., λιπάσματα και σπόρους. 

-Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 

-Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας   

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Δεν αναμένονται προβλήματα στις συνήθεις 

καλλιέργειες αμειψισποράς, από τη χρήση του 

CLINCHER στο ρύζι στη χώρα μας. 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Εισέλθετε ξανά στις περιοχές που χρησιμοποιήθηκε το 

προϊόν μόνο εφόσον στεγνώσει τελείως η επιφάνεια 

του φυλλώματος 

 

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι στις ποικιλίες indica και 

japonica ακόμη και στις υψηλές δόσεις, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με 

τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. 
 

 

 

 

 

 

 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

                 
 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H317- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 

H411- 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  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102 Μακριά από παιδιά 

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις 

οδηγίες προφύλαξης 

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν 

P280ab- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 

ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο 

P302/352- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  πλύνετε με άφθονο νερό 

και σαπούνι  

P333/313- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό 

P391- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 

P501- Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους 

τοπικούς/   κανονισμούς 

 

 

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.   

 

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να 

χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 75% μειωμένης  διασποράς. 

 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν 

ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος. 

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Καλέστε αμέσως 

γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκληθεί 

ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 

νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο 

νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή 

ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. 

Σε περίπτωση εισπνοής:  Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. 

Συμβουλευτείτε γιατρό. 

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777    

 

 

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 

 

  Ρύζι 60  



10  ΑΔΑ: ΒΕΝ5Β-ΞΡΒ 

 

 

 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και 

καλά αεριζόμενο. Παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον 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 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. 

 

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 

ηλεκτρονικά 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 


