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                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,      26.05.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 3989/106821 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βέλγιο 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 
TELEFAX: 210 92 12 090  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και 
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  Σία Ε.Ε.¨AGRIBIZ¨ 
Τηλέφωνο: 
e-mail: 

210 92 87 223 
ikalaitzoglou@minagric.gr 

 
e-mail: 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) KASURI (pyriofenone 30% β/o)»  

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
   
    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 34 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2013 για 
την έγκριση της δραστικής ουσίας pyriofenone, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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) αριθ. 1907/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 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) 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. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή 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, όπως ισχύει. 

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 (ΦΕΚ 3621Β/31.12.2014) Απόφασή μας με θέμα 
“Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Τη με αριθ. 60550 άδεια διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς 
(μυκητοκτόνο) KUSABI (pyriofenone 30% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
8860/96941/05.09.2016 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού. 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 
Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 3989/106821/22.04.2020 αίτηση της εταιρείας ISK Biosciences Europe N.V., 
Βέλγιου, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KASURI, 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 

60962 
 26.05.2020 
31.01.2025 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα KASURI  

1.2.β Μορφή  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 

  

1.3 Δραστική ουσία  
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Pyriofenone 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96,5% β/β min 

  

Χημική ομάδα Aryl-phenyl-ketone 

 

Παρασκευαστής  Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 
3-15, Edobori 1-Chrome, Nishi-ku, 
Osaka, 550-0002, Ιαπωνία 
 
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
ISK Biosciences Europe Ν.V. 
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B  
1831 Diegem, Βέλγιο 
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Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 
Ishihara-cho, Yokkaichi-shi  
Mei 510-0842, Ιαπωνία 
 
2. KPX Life Science Co., Ltd 
230-7, Hwachi-Dong, Yeosu-si, 
Jeonnam, Κορέα  
 
3. Sajjan India Ltd 
Plot No 6102/6103/6117-19, GIDC,  
Ankleshwar, 393006, Gujarat State, Ινδία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές 
έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 3989/106821/22.04.2020 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία 
της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   

α) Κάτοχος της άδειας: ISK Biosciences Europe N.V. 
Pegasus Park 
De Kleetlaan 12b, Box 9 
1831 Diegem, Βέλγιο 
e-mail: dorothee.hoischenisk-vdr@isk.be  

 

   

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
«Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr   

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:  

Χελλαφάρμ Α.Ε. 
1ο χλμ., Λεωφόρος Παιανίας – Μαρκόπουλου 
19002 Παιανία, Ελλάδα (Τ.Θ.:100) 
Τηλ.: +30 210 6800900 
Mrs. Sofia Spilioti 
e-mail: sspilioti@hellafarm.gr 

 

   

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ISK Biosciences Europe N.V. 
Pegasus Park 
De Kleetlaan 12b, Box 9 
1831 Diegem, Βέλγιο 

 

 

mailto:dorothee.hoischenisk-vdr@isk.be
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ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 
1. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 
Ishihara-cho, Yokkaichi-shi  
Mei 510-0842, Ιαπωνία  
 
2. Phyteurop 
B.P. 27, Z.I. de Champagne 
F-49260, Montreuil Bellay, Γαλλία 

 

   

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 
1. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 
Ishihara-cho, Yokkaichi-shi  
Mei 510-0842, Ιαπωνία  
 
2. Phyteurop 
B.P. 27, Z.I. de Champagne 
F-49260, Montreuil Bellay, Γαλλία  

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: pyriofenone 30% β/o 
Βοηθητικές ουσίες: 72,24% β/β  
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 
3989/106821/22.04.2020 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.  

 

 
 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 30 κ.εκ. -  2 λίτρα 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) 
COEX (HDPE/PA) 

2 Δοχείο 1,5 – 10 λίτρων  
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) 
COEX (HDPE/PA) 

 
 

3 Οδηγίες 
χρήσης: 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέστε τη 
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συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με 
το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
Καθαρισμός ψεκαστήρα:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό δυο-τρεις φορές. 
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 ανάκτηση ενέργειας. 

 
 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση 
κατά του ωϊδίου στο αμπέλι. Παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του 
μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο εσωτερικό, 
καθώς επίσης και την παραγωγή σπορίων του μύκητα, αποτρέπει την 
προσβολή των φυτών. 

 

 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο/ 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 
(ημέρες) 

κ.εκ/ 100 
λίτρα ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λίτρα/ 
στρέμμα 

κ.εκ./  
Στρέμμα 
(max) 

Αμπέλι 
VITVI 
(οινοποιήσιμα 
& επιτραπέζια 
σταφύλια) 

Ωίδιο 
(Erysiphe 
necator - 
UNCINE) 

30 70 – 100 30 

Εφαρμογές από 
την αρχή της 
βλάστησης (4-6 
φύλλα) μέχρι την 
ωρίμαση  
BBCH 14-89 

2/ 14  

Παρατηρήσεις:  
1. Εφαρμόζεται προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή όταν 

εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα  
2. Δεν επηρεάζεται αρνητικά από βροχή 10 mm, δυο ώρες μετά από την εφαρμογή.   

 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει δ.ο. pyriofenone, η οποία ανήκει στην 
ομάδα A κατά FRAC. 
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 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί: 

Συνίσταται η χρήση του να γίνεται προληπτικά όταν οι συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας η μόλις εμφανιστούν τα 
πρώτα συμπτώματα της προσβολής και σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ίδια χημική ομάδα (Aryl-
phenyl-cetone συμπεριλαμβανομένη την Metrafenone). 

 
 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προ-  

 στατευόμενης καλλιέργειας: --  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν: --  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 Σκεύασμα: Είσοδος στον αγρό που έχει γίνει εφαρμογή μετά από 6 
ώρες.  

 

 
 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. 

 

 

 

 
 

9 Εικονογράμματα 
Κινδύνου: 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

 
 GHS08      

 

 
 

10 Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 

H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους 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. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P270: 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, προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά κατά 
την ανάμιξη /φόρτωση και γάντια, προστατευτική ενδυμασία και 
μπότες κατά την εφαρμογή. 
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
Sp1: Mη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα. 

 
 

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο: 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε ένα γιατρό, 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο 
που έχει χάσει της αισθήσεις. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλυθείτε με άφθονο νερό και 
σαπούνι ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777. 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι (οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια σταφύλια) 

28 ημέρες 
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14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το 
απευθείας ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό 
για δύο (2) χρόνια. 

  
 

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 του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος αναφοράς (μυκητοκτόνο) 

KUSABI (pyriofenone 30% β/ο), με αριθ. άδειας διάθεσης 60550 και αριθμό πρωτ. 
8860/96941/05.09.2016 όπως ισχύει, 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 
-- 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (EK) 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 στη 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
                                                                                κ.α.α. 

 
 
 
         
 

                                                                                Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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