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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09.03.2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ: 10356/100389 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150   Προς: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπευθύνου επικοινωνίας   
FAX: 210 92 12 090  Απόστολου Σαμούδη, SIPCAM ΕΛΛΑΣ 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Ν. Αβραμίδης  
210 92 87 224 

  Μον. ΕΠΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 
19400 Κορωπί) 

e-mail: navramidis@minagric.gr   
    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 

ZIPPY ULTRA GR (lambda-cyhalothrin)». 
 

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 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 τα άρθρα 40 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) με αριθμό 2016/146 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την 
ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας lambda-cyhalothrin, ως υποψήφιας για υποκατάσταση, 
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 (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. 
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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. 
7. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
8. Την αξιολόγηση και την έγκριση από την Ιταλία του όμοιου σκευάσματος ERCOLE GR [αριθ. έγκρισης no 
16279]. 
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9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10356/100389/26.09.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα υπ’ 
αριθ. πρωτ. 13846/135339/15.12.2017 και 1550/22569/12.02.2018 συμπληρωματικά στοιχεία. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ZIPPY ULTRA GR της εταιρείας ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA Ιταλίας, 
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 

14648 
09.03.2018 
31.03.2024 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ZIPPY ULTRA GR 

1.2.β Μορφή  Κοκκώδες (GR) 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 
 

Δραστική Ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Lambda- cyhalothrin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας 
σε καθαρή δραστική ουσία: 

97 % (β/β) min 
 

 

   

Χημική ομάδα: Πυρεθρίνες  

 

Παρασκευαστής: OXON Italia S.p.A  
Via Sempione 195 
20016, Pero (MI) 
Ιταλία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Youth Chemical Co., Ltd 
3,  Dalian Road, Yangzhou Chemical Industry Zone, Yizheng, 
Jiangsu,  211402, Κίνα 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας lambda- 
cyhalothrin όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
10356/100389/26.09.2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA  
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία 
Τηλ.: +39 02 35378235 
Fax: +39 (02) 3390 275 
E-mail: EGallizia@oxon.it  

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: A. Ον/νυμο: Chiara Palladini 
OXON ITALIA, SpA 
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία 
Τηλ.: +39 02 35378235 
Fax: +39 (02) 3390 275 
E-mail: CPalladini@oxon.it  
 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 32 
Τ.Κ. 19400 Κορωπί 
Τηλ.: 210 5223 834 
Fax: 210 5223 139 
E-mail: info@sipcam.gr 

 

   

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

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 32 
Τ.Κ. 19400 Κορωπί 
Τηλ.: 210 5223 834 
Fax: 210 5223 139 
E-mail: info@sipcam.gr 

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: 1. SIPCAM SpA 
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία 
2. SIPCAM Inagra SA 
Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία 

 

 

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. SIPCAM SpA 
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία 
2. SIPCAM Inagra SA 
Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία 

 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. SIPCAM SpA,  
Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO), Iταλία 
2. SIPCAM Inagra SA,  
Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία 

 

 

mailto:EGallizia@oxon.it
mailto:CPalladini@oxon.it
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Lambda- cyhalothrin 0,4% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 99,59% β/β  
Περιέχει νάφθα (αρωματικός διαλύτης πετρελαίου). 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10356/100389/26.09.2017 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

  
2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1.  Σακούλες 0.25,  0.5,  1, 2, 5, 10, 
12, 15, 20,  25,  50  kg 
 

Σακούλες από πλαστικοποιημένο ρολό 
PET/AL/PET/PE 

2. Σακούλα μέσα σε χαρτόκουτο 1 Kg Σακούλα  από πλαστικοποιημένο ρολό 
PET/AL/PET/PE μέσα σε χαρτόκουτο 

 
 

 3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Απ’ ευθείας εφαρμογή στο έδαφος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: -- 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -- 
 
Συνδυαστικότητα: -- 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: 
Συσκευασίες: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση 
ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. 

 
 

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα διά επαφής και δια 
στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο 
μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. 
 
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας  το κλείσιμο 
των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί 
σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.   
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5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 

Κιλά/ στρ. 
(max) 

κ.εκ/ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λίτρα / 
στρέμμα 

Αραβόσιτος 
(ZEAMX),  
Σόργο  
(SORVU),  
Κεχρί  
(PANMI) 

Αγρότιδες 
(Καραφατμέ, 
Κοφτοσκουληκο) 
(Agrotis spp. - 
AGROSP) 
Μηλολόνθη  
(Melolontha spp. - 
MELOSP) 
Σιδηροσκούληκα  
(Agriotes spp. - 
AGRISP) 

1,0  – 1,5   

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 2 ανά 45 ημέρες 

 

Προνύμφες 
Διαβρώτικα  
(Diabrotica 
virgifera - DIABVI) 

1,2 – 1,5   
Στα 5-8 φύλλα κατά 
το αυλάκωμα κατά 
μήκος των σειρών 

Γλυκό καλαμπόκι 
(ZEAMS) 

Αγρότιδες 
(Καραφατμέ, 
Κοφτοσκουληκο) 
(Agrotis spp. - 
AGROSP) 
Μηλολόνθη  
(Melolontha spp. - 
MELOSP) 
Σιδηροσκούληκα  
(Agriotes spp. - 
AGRISP) 
Προνύμφες 
Διαβρώτικα  
(Diabrotica 
virgifera - DIABVI) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

2 ανά 45 ημέρες 
 

Βαμβάκι  
(GOSHI) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Ηλίανθος (HELAN) 

1,0 - 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Καρότο  
(DAUCA) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Τομάτα  
(LYPES), Μελιτζάνα 
(SOLME) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη φύτευση 
στο βάθος 
φύτευσης κατά 
μήκος της γραμμής 
φύτευσης 

1 

Πιπεριά  
(CPSAN) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη φύτευση 
στο βάθος 
φύτευσης κατά 
μήκος της γραμμής 
φύτευσης 

1 

Καπνός  
(NIOTA) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη φύτευση 
στο βάθος 
φύτευσης κατά 
μήκος της γραμμής 
φύτευσης 

1 
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Πατάτα  
(SOLTU) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη φύτευση 
στο βάθος 
φύτευσης κατά 
μήκος της γραμμής 
φύτευσης 

2 ανά 30 ημέρες 

Στα 4-6 φύλλα κατά 
το αυλάκωμα κατά 
το παράχωμα 

Ζαχαρότευτλο 
(BEAVA) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Αγγούρι (CUMSA),  
Κολοκύθι (CUUPG) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά την 
μεταφύτευση στο 
βάθος στο βάθος 
μεταφύτευσης 
κατά μήκος της 
γραμμής φύτευσης 

1 

Πεπόνι  
(CUMME),  
Καρπούζι  
(CITLA),  
Κολοκύθα 
(CUUMA) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά την 
μεταφύτευση στο 
βάθος στο βάθος 
μεταφύτευσης 
κατά μήκος της 
γραμμής φύτευσης 

1 

Μαρούλι και όμοια 
(LACSA) 
Σπανάκι και όμοια 
(SPQOL)  

1,0 – 1,5 

  

Κατά την 
μεταφύτευση στο 
βάθος στο βάθος 
μεταφύτευσης 
κατά μήκος της 
γραμμής φύτευσης 

1 

Κεφαλωτές 
κράμβες  
Ανθοκράμβες 
(1BRSG) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά την 
μεταφύτευση στο 
βάθος στο βάθος 
μεταφύτευσης 
κατά μήκος της 
γραμμής φύτευσης 

1 

Σπόροι 
παπαρούνας 
(PAPRH) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Σπόροι 
ελαικράμβης 
(BRSNN)  

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Σόγια (GLXMA) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά τη σπορά στο 
βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής 
σποράς 

1 

Λουλούδια / 
καλλωπιστικά 
(ΝΝΝΖΖ) 

1,0 – 1,5 

  

Κατά την φύτευση 
στο βάθος 
φύτευσης κατά 
μήκος της γραμμής 
φύτευσης 

1 

Φυτώρια 
οπωροφόρων 
δένδρων και νεαρά 
δέντρα 

1,0 – 1,5 

  

Κατά την φύτευση 
στο βάθος 
φύτευσης  

1 
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Από τις ανωτέρω 
ετήσιες 
καλλιέργειες  όταν 
αυτές προορίζονται 
για 
σποροπαραγωγή 
(NNNBA) 

Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια 
ανωτέρω. 

 
 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 

 - σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης 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 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής. 
 

 

 

 

 

 9  Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

GHS09 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών 
μεθόδων ώστε  να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να 
μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες 
για αποτελεσματικό έλεγχο. 
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά 
υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις 
και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη 
κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του. 
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το ZIPPY ULTRA GR. 
To σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από 
άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. 

- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των 

εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης 

αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να 

γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. 

-Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει. 
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 10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

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. 

 

   

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

 

 

 

P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P405:Μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
 
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια 
της ανάμιξης/φόρτωσης και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή του 
σκευάσματος. 
Να εφαρμόζεται μόνο με τρακτέρ. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων 
ή ειδικών αποβλήτων. 
 
SP1: Μη μολύνετε νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη. (Μην ξεπλένετε τα 
μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την 
μόλυνση μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους).  
 
SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 
άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 
κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων 
Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 

 
 

 12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν 
με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν 
απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμείνουν. 
Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια 
θέση για τη μεταφορά. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό 
διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο 
νερό.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε 
γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική 
θεραπεία.  
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.   
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 13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 
Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο 

 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, 
κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι δύο 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 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. 

 
         
 

ΑΔΑ: ΩΨΕ84653ΠΓ-07Ε



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 9 

 
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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