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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ. Μεσογείων 449, 

TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  E-mail: 

dimitris.theodosiou@basf.com 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr    
     
ΘΕΜΑ: Ανανέωση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (μυκητοκτόνο) STROBY 50 WG (δ.ο. Kresoxim-methyl). 
 

  
 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 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. 

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 
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τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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  Kresoxim-methyl. 

7. Την από 29-9-2015   αξιολόγηση  του στην Πορτογαλία  
8. Tη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία του Μ.Φ.Ι. 
9. Την υπ’ αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση 

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» 

10. Την από 19-12-2013 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1Α Ανανεώνουμε την οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STROBY 50 WG της εταιρείας 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία 1ης ανανέωσης 
1.1.γ Ημερομηνία λήξης 

6856    
10-4-2002 
11-3-2016 
31/12/2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα STROBY 50 WG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

Kresoxim-methyl 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

910 g/kg 

Χημική ομάδα στρομπιλουρίνες 
Παρασκευαστής BASF SE 

P.O. Box 120 
D-67114 Limburgerhof 
Germany 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. BASF Española S.L. 
Carretera Nacional 340, km 1156 
43006 Tarragona 
Spain 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας kresoxym-methyl προσδιορίζονται 
στο Part C  της αίτησης με ημερομηνία 19-
12-2013 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ 13560/158115) και 
παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής 

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   
α) Κάτοχος της άδειας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 

Λ. Μεσογείων 449, 
Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή 
Τηλ.: 210-6860100 
Fax: 210-6860200 
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο κάτοχος της έγκρισης  
   
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE 
P.O. Box 120 
D-67114 Limburgerhof 
Germany 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  

1) BASF SE 
D-67056 Ludwigshafen 
Germany 

2) Taminco N.V. 
Pantserschipstraat 207 
9000 Ghent 
Belgium 

 

   
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσματος 
1) BASF SE 
D-67056 Ludwigshafen 
Germany 
 

2) Taminco N.V. 
Pantserschipstraat 207 
9000 Ghent 
Belgium 

 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία: Kresoxim-methyl 50 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 45,05 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 13560/158115/19-12-2013 
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 Υλικό 
1 Φιάλες 20,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,500,600,1000 

γραμμαρίων 
Polyethylene (PE) 

2 Σακίδια 20,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,500,600,1000 
γραμμαρίων 

Χαρτοσακούλα με 
επένδυση PE 
(PA/PE) 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: 

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Διαλύουμε το σκεύασμα σε λίγο νερό . Στη συνέχεια αδειάζουμε το 
μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και 
απογεμίζουμε το βυτίο με νερό. 
 
Συνδυαστικότητα: --- 
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα 
με νερό, αδειάζοντας πλήρως όλα τα εξαρτήματα από το ψεκαστικό 
υγρό και ξεπλένοντας όλα του τα εξαρτήματα 2-3 φορές, έως ότου ο 
αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος έχουν απομακρυνθεί. 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας:  
Προϊόν : Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία 
διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. 
 
Συσκευασίες : Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για 
διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Συστήνεται η καύση τους 
σε κατάλληλους κλιβάνους , όπως και για το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν. 
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : 11000 C. 
 

  
 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μη διασυστηματικό  μυκητοκτόνο, με προληπτική ή/και 
θεραπευτική δράση , καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 
15 ημέρες). Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων , την 
ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. 
Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η 
αποτελεσματικότητα του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη 
βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητικ
ή περίοδο 

γρ/ 
στρέμμα 
 

γρ/ 100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / 
στρέμμα 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιο και 
οινοποιήσιμο) 

Ωίδιο 
(Uncinula 

necator) 
Μαύρη Σήψη 
(Guignardia 

bidwellii),  
 

20 - 20 -100 

Προληπτικοί 
ψεκασμοί, 
ξεκινώντας πριν 
από την άνθηση 
με 
μεσοδιάστημα 
12-14 ημερών 

3 

Μηλιά 

Κυδωνιά 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 

inaequalis) 
Ωίδιο 
(Podosphaera 

leucotricha 

20 - 20-120 

Ψεκασμοί από το  
στάδιο της 
έκπτυξης των 
οφθαλμών έως 
την έναρξη της 
ωρίμανσης  των 
καρπών με 
μεσοδιαστήματα    
12-14 ημερών. 

 
 
 
3 
 
 

Αχλαδιά 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 

pirina) 
Στεμφύλιο 
(Stemphylium 

versicarium 
 

20 - 20-120 

Ψεκασμοί από το  
στάδιο της 
έκπτυξης των 
οφθαλμών έως 
την έναρξη της 
ωρίμανσης  των 
καρπών με 
μεσοδιαστήματα    
12-14 ημερών. 

3 
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Ελιά 

(Βρώσιμη και 
ελαιοποιήσιμη) 

Κυκλοκόνιο 
(Spilocaea 

oleαgina) 
12-20 

 
- 
 

40-100 

Ψεκασμοί μέχρι 
την πλήρη 
ανάπτυξη των 
καρπών (BBCH 
00-79) με 
μεσοδιαστήματα 
10-60 ημερών. 
 
 

2 * 
 

Παρατηρήσεις: 
1. Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές 

συστάσεις. 
2. * Η δεύτερη εφαρμογή εναντίον του κυκλοκόνιου στην ελιά μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών για την καταπολέμηση του κυκλοκόνου 
ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τουλάχιστο 4. 
 

 
 

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

• Διαχείριση ανθεκτικότητας:  
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης 
ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους σε μηλοειδή και 
αμπέλι  συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις συνεχόμενες 
(μέχρι 3) ή απλές (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα 
που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών 
(π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιονων (π.χ famoxadone) και 
δεν εμφανίζουν διασταύρωτη ανθεκτικότητα με αυτές). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν το 

ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας 
στεγνώσει εντελώς. Για να εισέλθετε μετά από την 
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εφαρμογή  φορέστε προστατευτική ενδυμασία και 
γάντια.  
 

 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας. 
 Απαγορεύεται η χρήση στις ελληνικές ποικιλίες αχλαδιάς  (όπως 
κοντούλα, κρυστάλλι)   

 

 

 

 
 

 

10  Φράσεις H H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 

H410: Πολύ 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» 
EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

 

11  Φράσεις P 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. 
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.  
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

 
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα , τα μάτια και 
τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό 
υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα 
και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον παθόντα ήρεμο και 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός , ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό. 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό 
νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν 
σας δοθεί τέτοια εντολή από κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ 
μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το 
θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή εάν έχει σπασμούς. 
 
Γιατροί : Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία (απομόλυνση, 
ζωτικές λειτουργίες). Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο. 
 
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 

 

 Αμπέλι 42  

Μηλιά, Κυδωνιά 28 

 Αχλαδιά 28  

 Ελιά, (Ελαιοποιήσιμη Βρώσιμη) 30  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια , αν αποθηκευθεί στην 
αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και 
καλά αεριζόμενο.  
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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. 

 
 
 
 
B Για τα αποθέματα  με ετικέτα σύμφωνα με την 93585/140.4.2002 απόφαση μας με 

την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6856 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
STROBY 50 WG  όπως αυτή τροποποιήθηκε,  ισχύουν τα παρακάτω .  
 

 
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων 

αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις 
επιπλέον μήνες (έως τις   11-6-2016). 
 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις  11-9-2016     ). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 11-9-
2017) . 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 11η -9-2017, θα πρέπει 

να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με 
ευθύνη και δαπάνες αυτού 
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Γ 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 Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

        Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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