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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,   20.03.2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 54/2164  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SBM DEVELOPPEMENT SAS 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπευθύνου επικοινωνίας   
TELEFAX: 210 92 12 090  ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  Δαβάκη 65, 17672  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  Καλλιθέα, Αθήνα) 
e-mail: navramidis@minagric.gr e-mail: gregory@agriplus.gr  
    
 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) BELEM PRO 0.8 MG (δ.ο. cypermethin). 
  

 
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 33 και 37.4 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) αριθ. 2017/1511 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Αυγούστου 2017 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση 
των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, 
chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, 
flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, 
silthiofam, thiophanate-methyl και tribenuron. 

4. Tην Οδηγία 2005/53/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι chlorothalonil, chlorotoluron, 
cypermethrin, daminozide και thiophanate-methyl ως δραστικές ουσίες. 

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) 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. 

7. 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 
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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. 

8. 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. 

9. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος 
COLUMBO 0.8 MG στην Ιταλία (αριθ. έγκρισης: 16470). 

10. Τις με αριθμό πρωτ. 4378/52086/11.05.2015 και 9827/112409/15.10.2015 αιτήσεις και τα αριθμό 
πρωτ. 12816/124737/23.11.2017 και 54/2164/04.01.2018 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας 
SBM DEVELOPPEMENT SAS δια μέσου του υπευθύνου επικοινωνίας κ. Φαρίδη Γρηγορίου. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BELEM PRO 0,8 MG της εταιρείας SBM 
DEVELOPPEMENT SAS Γαλλίας, 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 

14619 
  20.03.2018 
31.10.2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα BELEM PRO 0,8 MG 

1.2.β Μορφή  Μικροκοκκώδες (MG) 

 
1.3 Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Cypermethrin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

0,8 gr/Kg   

   

Χημική ομάδα Πυρεθρινοειδή  

 

Παρασκευαστής  SBM DEVELOPPEMENT SAS 
160, route de la Valentine 
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11 
Γαλλία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
Bilag Industries Private Ltd 
Plot 306/3  - IInd  Phase, GIDC 
VAPI, 396-195 – Ινδία 
United Phosphorous Ltd  
Plot No 11, GIDC, VAPI - Valsad, Gujarat - 396-195, Ινδία 
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Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Cypermethrin 
της εταιρείας SBM DEVELOPPEMENT SAS όπως 
προσδιορίζονται στην αίτηση της με αριθ. πρωτ. 
4378/52086/11.05.2015. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: SBM DEVELOPPEMENT 
160, route de la Valentine 
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11 
Γαλλία  
Τηλ.:+ 33 491 244402/87 
Fax:+ 33 491 244467 
E-mail: xavier.peyron@sbm-dev.com 

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Δαβάκη 65 - 17672 Καλλιθέα  
Τηλ: 210 8623144  
Κινητό: 6948608599 
E-mail: gregory@agriplus.gr    

 

   

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

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Δαβάκη 65 - 17672 Καλλιθέα  
Τηλ: 210 8623144  
Κινητό: 6948608599 
E-mail: gregory@agriplus.gr    

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SBM DEVELOPPEMENT SAS 
160, route de la Valentine 
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11 
Γαλλία 

 

 

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
SBM FORMULATION  
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault 
34535 BEZIERS CEDEX, Γαλλία  
TEL +33 4 67 35 50 50 
FAX +33 4 67 35 50 35 
E-mail : Cyril.Van-caneghem@sbm-formulation.com  

 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
SBM FORMULATION  
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault 
34535 BEZIERS CEDEX, Γαλλία  
Κ + Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  
BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
ORANGE LOGISTICS 
80ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Cypermethrin  0.86%  β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 99,14 %  β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ.  4378/52086/11.05.2015 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο 
Παράρτημα I και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης 
(registration report) του όμοιου σκευάσματος COLUMBO 0.8 
MG.  

 

 
2 Συσκευασία(ες) 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Δοχεία 250,  300,  350,  400, 500 & 1.000 γρ.   HDPE 

2. Σάκος 1.2, 1.5, 3, 2.5, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 
20, 24 & 25 κιλών. 

Σακούλα πολυαιθυλενίου (PE), ή PE/ 
αλουμινίου ή χαρτόσακος πολλαπλών 
στρώσεων, με εσωτερικά πολυαιθυλένιο (PE). 

  

3  Οδηγίες χρήσης 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής:  
Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με ενσωμάτωση σε κατάλληλο βάθος με 
κοκκοδιανομείς που εξασφαλίζουν την τοποθέτηση του στην γραμμή 
σποράς, ταυτόχρονα με την σπορά της καλλιέργειας. 
Ρυθμίστε προσεκτικά την ροή στους κοκκοδιανομείς πριν από την έναρξη της 
εφαρμογής και ελέγξτε ώστε να σκορπίζεται κανονικά κατά τον χρόνο 
εφαρμογής. 
Να σπέρνετε με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 6 Kg/ώρα. 
Καθαρισμός μηχανημάτων:   
Μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα μηχανήματα επί τόπου, εκεί όπου 
εργάζεστε. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται με πίεση με κατάλληλο 
εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και μαζί με τα κουτιά πού θα 
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για την διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για 
ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα:  -- 

 
 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης 

Το BELEM PRO 0,8MG είναι πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και 
στομάχου για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους. 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 / 
καλλιεργητική 

περίοδο 
γρ/στρέμμα 

(max) 

Αραβόσιτος 
(ZEAMX), 
Αραβόσιτος γλυκός 
(ZEAMS) 

Σιδηροσκώληκες  

(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 
Diabrotica 
(Diabrotica virgifera -
DIABVI) 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος σποράς:  
4 cm. 

1 

Σόργο 
(SORSU), 
Ηλίανθος 
(HELAN) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές  
σποράς με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος σποράς:  
4 cm. 

1 

Καρότα 
(DAUCS) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση. 
Βάθος σποράς:  
2 cm. 

1 

Άλλα Ριζωματώδη και 
Κονδυλώδη Λαχανικά:  
Χρένο 
(ARWLA), 
Σελινόριζα 
(APUGD),  
Παστινάκη 
(PAVSA),  
Ρίζες Μαϊντανού 
(PARCR),  
Ραπάνια 
(RAPSR) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση. 
Βάθος σποράς:  
2 cm. 

1 

Λάχανο 
(BRSOL) 
 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
 

1.200 Κατά την 
μεταφύτευση, στις 
γραμμές με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος 
μεταφύτευσης:  
8 cm. 

1 
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Τομάτα 
(LYPXS) 
(βρώσιμη & 
βιομηχανική) 
 
Μελιτζάνα 
(SOLME) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την 
μεταφύτευση, στις 
γραμμές με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος 
μεταφύτευσης:  
8 cm. 

1 

Πατάτα 
(SOLTU) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
 

2.400 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση. 
Βάθος σποράς:  
8 cm. 

1 

Σκόρδο 
(ALLSA),  
Κρεμμύδι 
(ALLXS),  
Ασκαλώνια 
(ALLAS) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
 

1.200 Κατά την 
μεταφύτευση, στις 
γραμμές με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος 
μεταφύτευσης:  
8 cm. 

1 

Ελαιοκράμβη 
(BRSNN) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση. 
Βάθος σποράς : 
2 cm. 

1 

Βαμβάκι  
(MRNBR) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος σποράς:  
4 cm. 

1 

Πεπόνι 
(CUMME),  
Καρπούζι 
(CITLA)  
 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την 
μεταφύτευση, στις 
γραμμές με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος 
μεταφύτευσης:  
8 cm 
 

1 
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Αγγούρι 
(CUMSA), 
Κολοκύθι 
(CUUPG), 
Κολοκύθα 
(CUUPE) 

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την σπορά, 
στις γραμμές 
σποράς με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος σποράς:  
8 cm. 

1 

Καπνός 
(NIOTA)  

Σιδηροσκώληκες   
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 

1.200 Κατά την 
μεταφύτευση, στις 
γραμμές με 
ενσωμάτωση, 
χρησιμοποιώντας 
το εξάρτημα, 
FISHTAIL DXP ®. 
Βάθος 
μεταφύτευσης:  
8 cm. 

1 

Γρασίδι 
(Χλοοτάπητας) 
(1GRAP) 
 

Σιδηροσκώληκες  
(Agriotes sp. - AGRISP) 
Κοφτοσκούλικα 
(Agrotis sp. - AGROSP) 
 

1.200 Κατά την σπορά, 
σε όλη την 
επιφάνεια με 
ενσωμάτωση. 
Βάθος σποράς:  
2 cm. 

1 

 

 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας των εντόμων.  
Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των 
προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον 
αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που 
εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς 
ως ακολούθως:  
α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, 
το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του 
αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως 
το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η 
πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά. ή  
β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, 
το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του 
αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή 
άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α). 
 
Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η 
καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι 
στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό 
έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας 
(γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα 
ακμαία). 
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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 συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις 
Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.  

 

 

 

 9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

       
                        
       
GHS09                                                                                                                                   

 

 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 

 

 

 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
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 γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
κατά την εφαρμογή. 
 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία. 
SP1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 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). 
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 12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Συμπτώματα 
δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλές ώρες, Ιατρική 
παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή 
χορηγείστε οξυγόνο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
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 πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P330: Ξεπλύνετε το στόμα. 
Μην προκαλείτε εμετό και μην δώσετε υγρά. 

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε με νερό 

προσεκτικά 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. 
Αντίδοτο:  
Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείσθε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  210-7793777. 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αραβόσιτος, Αραβόσιτος γλυκός, 
Σόργο, Ηλίανθος, Καρότο, 
Ριζωματώδη και Κονδυλώδη 
Λαχανικά: Χρένο, Σελινόριζα, 
Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού, 
Ραπάνια, Τομάτα (βρώσιμη & 
βιομηχανική), Μελιτζάνα, Πατάτα, 
Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια, 
Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Πεπόνι, 
Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι, 
Κολοκύθα, Καπνός, Γρασίδι 
(Χλοοτάπητας) 

Δεν ορίζεται 
(καλύπτεται από την 

καλλιεργητική 
περίοδο μεταξύ 
εφαρμογής και 

συγκομιδής) 
 

 
 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά 
αεριζόμενο. 
Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) 
χρόνια. 
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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 προστατευόμενων 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. 

 

 

 
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 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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