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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,        23.12.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 12762/354694 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
   
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  εταιρείας: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.   
Τηλέφωνο: 210 92 87 223  1oχλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου 

e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr  ΤΘ 100, 19002 Παιανία) 

  e-mail: info@hellafarm.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της με αριθ. 2108 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ακαρεοκτόνο) BORNEO 11 SC (δ.ο. etoxazole 11% β/o)» 
 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 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 43 
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. 540/2011 της Επιτροπής 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, όπως ισχύει. 

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

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2105 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2020 για την 
ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας etoxazole ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του 
παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. 
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9. Τη με αριθ. πρωτ. 128046/18.10.2005 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ακαρεοκτόνο) BORNEO 11 SC (δ.ο. etoxazole 11% β/o), με ΑΑΔΑ 2108, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

10. Την από τον Οκτώβριο του 2021 έκθεση αξιολόγησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως 
Αρμόδιας Εθνικής Αρχής του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ελλάδας με αριθμό πρωτοκόλλου 
11523/316919/11.11.2021 (Αρ. Πρωτ. ΜΦΙ: ΕΜΠ 2193). 

11. 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. 

12. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας 
(ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ). 

13. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

14. Τις με αριθ. πρωτ. 12762/354694/09.12.2021 και 4262/113661/23.04.2021 αιτήσεις και τα με αριθ. 
πρωτ.: 4448/117865/29.04.2021 συμπληρωματικά στοιχεία  της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) BORNEO 11 SC 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 

2108 
18.10.2005  
23.12.2021 
31.01.2029 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα BORNEO 

1.2.β Μορφή  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC ) 

  
1.3 Δραστική ουσία  
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO etoxazole 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

948 g/kg min 

  

Χημική ομάδα diphenyloxazoline 

 

Παρασκευαστής  Sumitomo Chemical Co. Ltd., Ιαπωνία 
Εκπρόσωπος στην ΕΕ 
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 
Parc d’Affaires de Crécy,  
10A rue de la Voie Lactée, F-69370 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Γαλλία 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  επιχειρήσεων : 
Nisso Fine Co., Ltd. 
Isohara Plant 
1309-2 Isohara, Isohara-Cho 
Kitaibaraki-shi, Ibaraki Prefecture 319-1541, Ιαπωνία 
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Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας etoxazole 
προσδιορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 4262/ 113661/23.04.2021 
αίτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας για το προϊόν αναφοράς, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 
Parc d’Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée, 
F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Γαλλία, 
Τηλ.: 33(0) 4 78 64 33 20  
e-mail: geraldine.riou@sumitomo-chem.fr 

 

   

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.   
1o χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου,  
ΤΘ 100, 19002 Παιανία 
Tel: 210 6800900-9  
Fax: +30 210 6833488  
e-mail: info@hellafarm.gr 

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:  

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.   
1o χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου,  
ΤΘ 100, 19002 Παιανία 
Tel: 210 6800900-9  
Fax: +30 210 6833488  
e-mail: info@hellafarm.gr 

 

   

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 
Parc d’Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée, F-
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Γαλλία 

 

 

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται της εγκαταστάσεις  της επιχείρησης : 
SBM-Formulation   
CS 621, Avenue J. Foucault Z.I.,  
F-3535 Béziers, Γαλλία 

 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται της εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. SBM-Formulation  
CS 621, Avenue J. Foucault Z.I.,  
F-3535 Béziers, Γαλλία 

2. Χελλαφάρµ Α.Ε.  
Στυλίδα Φθιώτιδας, Ελλάδα 

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: etoxazole: 11% β/o 
Bοηθητικές ουσίες: 88.73% β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως  
κατατέθηκε  με την με αριθ. πρωτ. 4262/113661/23.04.2021 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ . 
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2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη Από 25 κ.εκ. έως  1 λίτρο 
HDPE(Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας) 

2 Φιάλη Από 25 κ.εκ. έως  1 λίτρο 
HDPE/PA (Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας/ Πολυαμίδιο)  

 
 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής   
Ψεκασμός φυλλώματος της τριανταφυλλιάς με την εμφάνιση των πρώτων  
κινητών  μορφών των ακάρεων,  με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη και από την 
κάτω πλευρά των φύλλων, για καλύτερη αντιμετώπιση του  τετράνυχου. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό 
και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. 
Συμπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον 
ψεκασμό.  
 
Καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος 
Αμέσως μετά την εφαρμογή  να αδειάσετε τελείως το ψεκαστικό δοχείο και   να 
το ξεπλύνετε καλά τρεις (3) φορές με καθαρό νερό,  όπως και όλα τα 
εξαρτήματα του  ψεκαστήρα.    
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας  
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
(τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) 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: -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Ακαρεοκτόνο επαφής, για αντιμετώπιση  του τετράνυχου  (Tetranychusurticae) 
μόνο σε τριανταφυλλιές σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις κλειστού τύπου. 
Έχει ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση παρεµποδίζοντας την εξέλιξη των ωών 
και των λοιπών  ατελών σταδίων των ακάρεων καθώς και τη γονιμότητα των 
θηλυκών ενήλικων ατόµων.  

 

 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMq5DZp_ngAhVJr6QKHZ9EA1sQygQwAHoECAwQBg&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B8%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF%23%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B8%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF_%25CF%2585%25CF%2588%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582_%25CF%2580%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2582_(HDPE)&usg=AOvVaw25ueClvgh6z5era0FIBQvR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMq5DZp_ngAhVJr6QKHZ9EA1sQygQwAHoECAwQBg&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B8%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF%23%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B8%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF_%25CF%2585%25CF%2588%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582_%25CF%2580%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2582_(HDPE)&usg=AOvVaw25ueClvgh6z5era0FIBQvR
ΑΔΑ: 6ΓΨ34653ΠΓ-ΞΞΧ
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ./ ανά 

καλλ. περίοδο 
 

κ.εκ. 
/στρ. 

 

κ.εκ. /100 
λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 
ψεκ. υγρού 
λίτρα/στρ. 

Τριανταφυλλιά 
ROSSS 
(θερμοκήπιο 
κλειστού τύπου) 

Κοινός τετράνυχος 
Tetranychus urticae 
(TETRUR) 

50 25-50 50-100 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
κινητών 
μορφών. 

1 

Παρατηρήσεις: 
1. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την πίεση του πληθυσμού των ακάρεων.  
2. Η υψηλότερη συγκέντρωση 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού συνιστάται  σε  αυξημένη προσβολή από ακάρεα. 
3. Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και  παρατηρείται  μεγάλος αριθμός ενήλικων  σταδίων, συνιστάται η  

χρήση  ακαρεοκτόνου με  δράση  σε  ενήλικες  μορφές. 
4. Διάρκεια προστασίας:  45-60 ημέρες. 

 
 

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

Διαχείριση της ανθεκτικότητας 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία etoxazole η οποία 
ανήκει στην ομάδα 10B κατά IRAC. 
Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: 
 Να εφαρμόζεται στη συνιστώμενη δοσολογία, με καλή και 

ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος και από την κάτω 
πλευρά των φύλλων, για καλύτερη αντιμετώπιση του  
τετράνυχου.  

 

 

 

 

 
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: Να μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο μέχρι να στεγνώσει εντελώς 
το ψεκαστικό υγρό. 

 

 

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη 
καλλιέργεια εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. 
Προτείνεται να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης στα πλαίσια 
της ορθής γεωργικής πρακτικής. 

 

 

 

 

9 Εικονογράμματα 
Κινδύνου: 

  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
     GHS09 
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10 Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

 

11 Δηλώσεις 
Προφύλαξης: 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P273: Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P391: Συλλέξτε τη χυμένη ποσότητα. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

 

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά 
την εφαρμογή» 

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε 
μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. 

 

EUH 208: Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one και 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- 
triazine-1,3,5-triyl) triethanol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

EUH401:Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ.  
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο: 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο καθαρό 
νερό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την 
ετικέτα.  
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά προϊόντα PHI(σε ημέρες) 

 Τριανταφυλλιά Μη εφαρμόσιμο 

 

14 Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: 

Το σκεύασμα αποθηκεύεται, στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε 
χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.  Στις συνθήκες αυτές παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.  
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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 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 

-- 

B Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 128046/18.10.2005 Υπ. Απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BORNEO 11 SC για 
πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό 2108 άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω: 

 
 

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα 

εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

παρούσας, έως και τις 23/06/2022.  

2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης 

επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις 

23/05/2023. 

3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) 

επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και 23/06/2023.  

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την 23/06/2023, θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

   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 (ΕΕ) 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. 

 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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