
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) DEFLEXO MIX (S-metolachlor 31,25% β/ο + Terbuthylazine 18,75% β/ο)» 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/917 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2018 για την 

τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση 

των περιόδων έγκρισης ορισμένων δραστικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και η δραστική 

ουσία s-metolachlor. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/291 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση 

των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και η δραστική ουσία 

terbuthylazine. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης

-6-11 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω 
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στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

8. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β’/22-03-2019) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή 

Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων." 

10. Την από 21.12.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής 

Αξιολόγησης. 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2856/29094/14.03.2017 αίτηση καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 

5562/54879/19.05.2017, 1681/24099/14.02.2018, 3187/45354/23.03.2018, 10297/135818 

/08.10.2018, 10526/138314/12.10.2018, 12236/162790/23.11.2018, 13079/174950/ 

17.12.2018, 337/5357/11.01.2019 και 2469/43673/05.03.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της 

εταιρείας ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας δια της αντιπροσώπου εταιρείας Τουτουτζιδάκης 

Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 
Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DEFLEXO MIX, 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 

70326 
08.04.2019 
31.07.2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DEFLEXO MIX  

1.2.β Μορφή  Γαλακτώδες αιώρημα (SE)  

 
 

1.3 Δραστικές ουσίες  

Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO S-metolachlor  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96 % β/β min 

Χημική ομάδα Χλωροακεταμίδια 

Παρασκευαστής ASCENZA AGRO S.A. 
Avenida do Rio Tejo,  

Herdade das Praias,  

2910-440 Setubal, Πορτογαλία  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. 1. Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd. 
4 Chuangye Road, Hefei, Anhui,  
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230031, Κίνα  

2. Weifang Sino-Agri Union Chemical Co., Ltd. 
Lingang Industry Park, Binhai Economic development 

Area, Weifang, City, Shandong, Κίνα 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 

2856/29094/14.03.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

Δραστική ουσία 2  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Terbuthylazine  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98% (β/β) min 

Χημική ομάδα Τριαζίνες  

Παρασκευαστής Shandong Binnong Technology Co. Ltd. 
No. 518, Yongxin Road, Binbei Town, Binzhou City,  

Shandong Province, Κίνα 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Shandong Binnong Technology Co. Ltd. 
No. 516, Yongxin Road, Binbei Town, Binzhou City,  

Shandong Province, Κίνα  

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 

2270/23101/01.03.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: ASCENZA AGRO S.A. 
Alameda dos Oceanos 

Lote 1.06.1.1 - 3º A 

Parque das Nações 

1990-207 Lisboa, Πορτογαλία 

Joana Mouco - Regulatory Manager  

Τηλ.: +351 213 222 713  

Fax: +  351 213 222 735 

jmouco@sapecagrobusiness.com    

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

Τηλ.: 210 7471000 

Φαξ: 210 7471009 

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΕ), 190 11, ΑΥΛΩΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ  

Τηλ.: 2295029350 

E-mail: agro@elton.gr   

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος ASCENZA AGRO S.A. 
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Alameda dos Oceanos 

Lote 1.06.1.1 - 3º A 

Parque das Nações 

1990-207 Lisboa, Πορτογαλία 

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος ASCENZA AGRO S.A. 
Avenida do Rio Tejo 

Herdade das Praias 

2910-440 Setúbal, Πορτογαλία 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος ASCENZA AGRO S.A. 
Avenida do Rio Tejo 

Herdade das Praias 

2910-440 Setúbal, Πορτογαλία 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος Δραστικές ουσίες: 

S-metolachlor: 31,25% β/ο  
Terbuthylazine: 18,75% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 52,59 % β/β  
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 

2856/29094/14.03.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
 
 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 250 κ.εκ. - 1 λίτρο COEX/HDPE-EVOH 

2 Φιάλη μέσα σε κουτί 250 - 500 κ.εκ. 
COEX/HDPE-EVOH 

Κουτί χάρτινο 

3 Δοχείο 1- 10 λίτρα COEX/HDPE-EVOH 

4 Δοχείο 10- 20 λίτρα COEX/HMWHDPE-EVOH 
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3 Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής:  
Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, με χαμηλή πίεση και με 

20-30 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. 

 

Τρόπος παρασκευής:  
Ανακινείστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση. 

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση 

και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 

Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.  

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 

Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού 

απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό. Ξεπλύνετε καλά, 

τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: 
Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

 
 

 

4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και 

πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Μίγμα δυο δραστικών ουσιών: 

το S-metolachlor, παρεμποδίζει τη διαίρεση των κυττάρων και την 

ανάπτυξη βλαστών και ριζών και το terbuthylazine, παρεμποδίζει τη 

φωτοσύνθεση.   

 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./στρ. Όγκος ψ.υ. 

λίτρα/ στρ. 

Αραβόσιτος 

ZEAMX  

 

Ετήσια 

πλατύφυλλα 

και αγρωστώδη 

ζιζάνια*  

350 

 

 

20 – 30  Προφυτρωτικά ή 

νωρίς 

μεταφυτρωτικά 

μέχρι και το 4ο 

φύλλο της 

καλλιέργειας 

(έως BBCH14) 

1 

Παρατηρήσεις: 
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 

Προφυτρωτική και μεταφυτρωτική εφαρμογή: 
Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:  

Αγριοτοματιά (Solanum nigrum - SOLNI) 
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Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium – XANST) 

Αιματόχορτο (Digitaria sp. – DIGSS) 

Αντράκλα/ γλυστρίδα (Portulaca oleracea – POROL) 

Λουβουδιά (Chenopodium album - CHEAL)  

Πολυκόµπι (Polygonum aviculare - POLAV) 

Σετάρια (Setaria sp. - SETSS) 

Τάτουλας (Datura stramonium- DATST) 

Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus -  AMARE) 

 

Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:  
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli - ECHCG) 

 

Ετήσια μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:  
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti - ABUTH) 

 

H υγρασία του εδάφους βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Συνιστάται πότισμα σε 

περίπτωση που δε σημειωθεί βροχόπτωση εντός 1 εβδομάδας από την προφυτρωτική εφαρμογή. 

 

 

6  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. 

 

 

 

 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης 

καλλιέργειας 

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό και κατά την ίδια 

περίοδο, μπορεί να ξαναπαρθεί μόνο αραβόσιτος. 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν 

Την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπορεί να σπαρθούν:   

χειμερινό σιτάρι και ελαιοκράμβη μετά από 2 μήνες 

μετά από βαθύ όργωμα: 9 μήνες για το ανοιξιάτικο σιτάρι και τα 

μπιζέλια, 10 μήνες για τα ζαχαρότευτλα και τον ηλίανθο και 11 

μήνες για την πατάτα. 

Αποφύγετε τη σπορά χειμερινών σιτηρών σε συνθήκες ξηρασίας ή 

σε φτωχά εδάφη. 

   

 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια στην οποία έχει 

εφαρμοστεί το σκεύασμα 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους 

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με 

τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας του προϊόντος, στις Ελληνικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

 

Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος σε χαμηλές θερμοκρασίες 

ή σε συνθήκες ξηρασίας με υψηλές θερμοκρασίες. 

 

 

 

 

 

 

9  Εικονογράμματα κινδύνου ΠΡΟΣΟΧΗ 

   
    GHS07     GHS08      GHS09   

 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη 

ή επανειλημμένη έκθεση. 

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

Ρ260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 

ατομικής προστασίας μια τα μάτια/ πρόσωπο. 

 
«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση 

και εφαρμογή του σκευάσματος»  

«Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ 

παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια» 

Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη 

ασφαλείας 10 μέτρων με ταυτόχρόνη χρήση ακροφύσιων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.  

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

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

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε 

τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αυλές αγροκτημάτων και δρόμους. 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία 

φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα και 

να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση άνω του >4%. 

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

ζώνη προστασίας  

• 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή  

• με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 

νέφους κατά 50%. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό 

και σαπούνι. 

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.  
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε.  

P314: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 

αυτό το δοχείο ή την ετικέτα . Να μην προκληθεί  εμετός.  

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

νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε  τον παθόντα στον καθαρό αέρα, 

κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική 

θεραπεία 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΤΠ4653ΠΓ-62Ο



 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 
 

 Αραβόσιτος -- 

 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ηλιακό 

φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια 

από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

 

 

 

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 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 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: 

• The shelf life study in the packaging material COEX/HDPE  

• Α confirmatory method for the identity of atrazine, simazine, propazine relevant impurities 

(GC-MS, LC-MS, HPLC-DAD). 
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Β 

Γενικές υποχρεώσεις  
  

 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη 

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 στη 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 (ΕΚ) 

1107/2009 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. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά 

ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
 
 
         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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