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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14505 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνου) ΑΜΠΑΤΕΚ 1,8 EC (δ.ο. abamectin 1,8% β/ο), ως προς τα στοιχεία 
του κατόχου της άδειας - υπεύθυνου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την τελική διάθεση 
στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας, τις οδηγίες χρήσης, τα στοιχεία 
στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ 
εφαρμογής και: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή  των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία 
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις 
πρώτες βοήθειες - αντίδοτο, την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και τις 
συνθήκες αποθήκευσης, χρονικής σταθερότητας του σκευάσματος». 

 
 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

      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 
το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το ν. 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 Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει 
συμπεριληφθεί η δραστική ουσία abamectin, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 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 ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. 

5. 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.  

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

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         01.02.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12754/354631 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150    Προς:    Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Λ. Ανθούσας 
FAX: 210 92 12 090   Τ.Κ. 153 49   Ανθούσα Αττικής 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης    

Τηλέφωνο: 210 92 87 224 e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com    
e-mail: navramidis@minagric.gr 

 
  Georgia.diakou@syngenta.com   
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7. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2018/1514 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2018 για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των 
ουσιών abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyolar-S-methyl, emamectin, fenhexamid, 
fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, τάλκη E553B και tebuconazole 
μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

8. 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.  

9. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών 
διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

10. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
11. Το 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. 

12. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην 
οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.20).  

13. Τη με αριθμό πρωτ. 12754/354631/09.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14505 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνου) ΑΜΠΑΤΕΚ 1,8 EC (δ.ο. abamectin 1,8% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. 
14338/163269 π.ε./11.02.2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία 
του κατόχου της άδειας - υπεύθυνου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην 
αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας, τις οδηγίες χρήσης, τα στοιχεία στις ειδικές 
συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή  των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, 
τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο, την 
προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και τις συνθήκες αποθήκευσης, χρονικής σταθερότητας 
του σκευάσματος. 
 
Τα σημεία 1.4α, 1.4β, 1.4δ, 1.4ε, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13 και 14 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 
 

α) Κάτοχος της έγκρισης: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 
Λ. Ανθούσας, Τ.Κ. 153 49 Ανθούσα Αττικής 
Τηλ.: 210 666 66 12-13 
Fax.: 210 666 57 77 

e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com         

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 
Λ. Ανθούσας, Τ.Κ. 153 49 Ανθούσα Αττικής 
Τηλ.: 210 666 66 12-13 
Fax.: 210 666 57 77 

e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: 

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 
Λ. Ανθούσας, Τ.Κ. 153 49 Ανθούσα Αττικής 
Τηλ.: 210 666 66 12-13 
Fax.: 210 666 57 77 

e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας 
άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω 
υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα 
υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που 
παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική 
αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του 
σκευάσματος που θα παραχθούν και θα 
κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία 
υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την 
ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης. 

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Syngenta Crop Protection Monthey SA 

Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία 
2. CHEMARK ZRT 

06/75 hrsz., H-8182 Berhida, Peremarton Gyártelep, 
Ουγγαρία 

3. Schirm GmbH 
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218, Schönebeck/ 
Elbe, Γερμανία 

4. Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. 
150 Gul Circle, Singapore 629607, Σιγκαπούρη 

5. Schirm USA, Inc. 
2801 Oak Grove Road, Ennis, TX 75119, ΗΠΑ 

6. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda 
Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP332 s/no KM 127.5, 
Bairro Santa Terezinha, Paulinia, SP CEP 13148-915, 
Βραζιλία 

 
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 

Οινόφυτα-Βοιωτίας 
2. Syngenta Crop Protection Monthey SA 

Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία 
3. CHEMARK ZRT 

06/75 hrsz., H-8182 Berhida, Peremarton Gyártelep, 
Ουγγαρία 

4. Schirm GmbH 
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218, Schönebeck/ 
Elbe, Γερμανία 

5. Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. 
150 Gul Circle, Singapore 629607, Σιγκαπούρη 

6. Schirm USA, Inc. 
2801 Oak Grove Road, Ennis, TX 75119, ΗΠΑ 

7. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda 
Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP332 s/no KM 127.5, 
Bairro Santa Terezinha, Paulinia, SP CEP 13148-915, 
Βραζιλία 
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3 Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής:   

Ψεκασμός φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και 
προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου 
συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό 
ανακατεύοντας.  
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και 
όλα τα εξαρτήματα του  ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας:  
Τα κενά 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, για 
τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία 
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 
Συνδυαστικότητα:  -- 

 

 
 

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

«Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους 
χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο - Φεβρουάριο), 
εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της 
μελιτζάνας». 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. abamectin, που ανήκει 
στην ομάδα 6 κατά IRAC. 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται 
εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλες ομάδες με 
διαφορετικό τρόπο δράσης. 

 

 

 

 

 
 

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:  

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό 
τελείως πάνω στα φυτά. 
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10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Η335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή. 
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

Περιέχει abamectin και Cyclohexanol. 
 
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: 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια. 
P264: Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα 
/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
 
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και γάντια κατά 
την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό 
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην 
καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. 
 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους 
οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα 
προστασίας: 
- Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να 
αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. 
- Για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνετε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων 
ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με 
ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση 
κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. 
- Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε 20 μέτρων ή 
εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια 
χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της 
διασποράς του ψεκαστικού υγρού. 
- Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη 
ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με 
τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του 
ψεκαστικού υγρού. 
 
SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: 
- Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη 
15 μέτρων. 
- Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να 
αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις. 
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 Spe8: Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις 
μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν 
σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο 
ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την 
περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 
Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της 
περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από 
την περιοχή για τουλάχιστον: 
• 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες 

εσπεριδοειδών, 
• 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας 

υπαίθρου, 
• 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου 

για εξαπόλυση βομβίνων / μελισσών στα θερμοκήπια. 

 

 

 
 

12 Πρώτες βοήθειες 
Αντίδοτο: 

Πρώτες βοήθειες. 
Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS 
του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο 
γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. 
P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. 
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό 
και δείξτε του την ετικέτα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα 
και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. 
Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα 
ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα 
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. 
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε 
συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση 
βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροικού οξέος. 
Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να 
προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με 
ερεθισμό του φάρυγγα. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 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 

 

 Καρύδια (0120110) 60 

 Μήλα (0130010), Αχλάδια (0130020),   
Κυδώνια (0130030), Αμπέλι (0151000),  
Δαμάσκηνα (0140040) 

28 

 Ροδάκινα (0140030), Νεκταρίνια (0140030-002) 
Βερίκοκα (0140010), Μαρούλι (Θ)(0251020), 
Μαϊντανός (Θ)(0256040), Άνηθος (Θ)(0256030-006) 

14 

  Πορτοκάλια (0110020), Λεμόνια (0110030), 
Μανταρίνια (0110050) 

10 

 Τομάτα (Υ+Θ)(0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ)(0231030), 
Αγγούρι (Θ)(0232010), Κολοκύθι (Θ)(0232030), 
Πιπεριά (Υ+Θ)(0231020), Πεπόνι (Υ+Θ)(0233010), 
Καρπούζι (Υ+Θ)(0233030) 

3 

 Καλλωπιστικά θερμοκηπίου 
(φυτά, βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά, δένδρα, 
θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων) 

Δεν 
ορίζεται 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν 
διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από 
φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο χώρο. 

 

 

 
I. Ετικέτα σκευάσματος: 

• Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση. 

• Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας 
ετικέτας. 

• Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες 
του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα. 

 
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 14338/163269 π.ε./11.02.2015 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.   
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 
               Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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