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                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         24.11.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12085/334331 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Βασιλέως Κωνσταντίνου 32 
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  19400, Κορωπί-Αττικής 
Τηλέφωνο: 210 9287165   
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr  e-mail: info@sipcam.gr 
    

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο- 
ακαρεοκτόνο) RUBINOL 7E (paraffin oil 96,9% β/β - CAS 64742-46-7)» 

ΑΠΟΦ ΑΣ Η   

O  ΠΡ Ο Ϊ Σ Τ ΑΜ Ε Ν Ο Σ Τ ΗΣ  ΓΕ Ν ΙΚ ΗΣ Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν ΣΗΣ  ΓΕ Ω Ρ ΓΙ ΑΣ  

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 34 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) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 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. 

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) 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών συμπεριλαμβανόμενης και της δραστικής ουσίας paraffin oil/ 
CAS 64742-46-7. 
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8. Τη με αριθ. 7807/207777/05.08.2021 (ΦΕΚ 3972/Β/30.08.2021) Απόφασή μας με θέμα “Εθνικές 
απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 
της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά της χώρας”. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 1371/15519/08.02.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14549 
άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (εντομοκτόνο- 
ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil 96,9% β/β - CAS 64742-46-7) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

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. 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΄4612/19.10.2020). 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9971/275095/06.10.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α Χορήγηση οριστικής άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν RUBINOL 7E 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 

14787 
24.11.2021 
31.12.2023 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα RUBINOL 7E 
1.2.β Μορφή  Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 
Δραστική Ουσία  
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Paraffin oil Cas No 64742-46-7  

 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

100% β/β min  

   
Χημική ομάδα υδρογονάνθρακες  

 
Παρασκευαστής  TotalEnergies Fluids S.A.S  

24 cours Michelet, 
92800 Puteaux, Γαλλία 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. Refinery OUDALLE – TOTAL Fluides 

Z.I. du Havre, 
Route du canal de Tancarville 76430 St Romain-
de-Colbosc, Γαλλία 

2. Petrochemical Industrial Distillation  
BU Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Oude 
Maasweg 6, Port 4040, 3197 KJ BOTLEK 
Rotterdam, Ολλανδία 

 
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. . 
9971/275095/06.10.2021 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο 
προϊόν CITROLE. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32 
19400, Κορωπί-Αττικής 
Τηλ.: +30 210 5223834, Fax: +30 210 5223139 
e-mail: info@sipcam.gr 

    Υπεύθυνος επικοινωνίας: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32 
19400, Κορωπί-Αττικής 
Τηλ.: +30 210 5223834, Fax: +30 210 5223139 
e-mail: info@sipcam.gr 

  
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32 
19400, Κορωπί-Αττικής 
Τηλ.: +30 210 5223834, Fax: +30 210 5223139 
e-mail: info@sipcam.gr 
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. 

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος TotalEnergies Fluids S.A.S 

24 cours Michelet, 
92800 Puteaux, Γαλλία 

  
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 
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1. Mineralölwerk Osnabrück GmbH 
Geschäftsführer Neulandstrasse 34 - 38 
·49084 Osnabrück, Γερμανία 

2. PETROLE ET SYNTHESE  
(TOTAL Lubrifiants plant) 

Rue de Balleroy Norrey en Bessin 14740 
Saint-Manvieu-Norrey, Γαλλία 

3. MULTISOL International Services 
1 Chemin de la mi voie 76300 Sotteville-Les-

Rouen, Γαλλία 
4. TOTAL ESPAÑA S.A.U. 

Ctra. M-404 Navalcarnero a  
ChinchÓn Km 
37,800 Polígono industrial "Valmor" 28340 
Valdemoro, Ισπανία  

5. SIPCAM OXON SpA  
 Salerano sul Lambro 
Via Vittorio Veneto, 81, 26857 Salerano sul 
Lambro (LO), Ιταλία 

6. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Νέα Σάντα, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς  

  
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. SIPCAM OXON SpA 
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul 
Lambro (LO), Ιταλία 

2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Νέα Σάντα, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς 

3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Ε.Β.Ε 
Θέση Ξηροπήγαδο, 
ΤΚ 196 00, Μάνδρα Αττικής 

  
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος Δραστική ουσία: Paraffin oil 96,9% β/β (Cas No 

64742-46-7)  
Βοηθητικές ουσίες: 3,1% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
όπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. πρωτ. 
9971/275095/06.10.2021 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο 
προϊόν CITROLE. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη μέσα σε κουτί 50 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. HDPE 
2 Φιάλη 50 κ.εκ. έως 1 λίτρο HDPE 
3 Δοχεία 3 λίτρα έως 200 λίτρα HDPE 

 

3 Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασµός καλύψεως. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι την μέση και προσθέσετε την 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΘΤ4653ΠΓ-ΡΗΣ



 

 5

 απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Αναδεύετε και απογεμίζετε το δοχείο 
με νερό. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: 
Τα ψεκαστικά μηχανήματα εφαρμογής πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές με 
νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
επόμενη εφαρμογή. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού  προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Τα κενά μέσα 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. 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιείστε ατομικά μέσα 
προστασίας. Να αποφεύγεται η παρουσία προσώπων που δεν είναι 
απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς 
τρόπους ανάφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγας) στην 
άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος). Μην αγγίζετε η 
περπατάτε πάνω σε χυμένο προϊόν. 
Συνδυαστικότητα: - 

 

 

 

 

 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης 

Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε 
τετρανύχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα 
φίλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και 
αυγών). 

 

 

5 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 
εφαρμογής 

Μεγ. αριθμός 
εφαρμογών 

ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστη-

μα (σε ημέρες) 

κ.εκ./ στρ 
 

κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
(λίτρα/ 
στρ.) 

Μηλιά  
MABSD  
Αχλαδιά  
PYUCO  

Ψώρα Σαν-Ζοζέ  
(Quadraspidiotus  
perniciosus-  
QUADPE)  
Παρλατόρια 
(Parlatoria oleae - 

PARLOL), 
Βαμβακάδα 
(Pseudalacaspis 
pentagona - 

PSEAPE), 
Μυτιλόμορφη 
ψώρα 
(Lepidosaphes 
ulmi- LEPSUL), 
Σταχτιά 
ψώρα (Epidiaspis 
leperii - EPIDBE), 
Φυλλοδέτες 
(Archips rosanus - 

1000 – 3000 1000 - 2000 100 – 150 Μπορεί να 
εφαρμο-

σθεί 
καθ’ όλη τη 

διάρκεια 
του χρόνου 

2/ 60 
(μία χειμερινή 

και μία 
καλοκαιρινή) 
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CACORO, A. 
podanus - CACOPO), 
Τετράνυχοι 
(Tetranychus 
urticae - TETRUR, 
Panonychus ulmi - 

METTUL, Bryobia 

rubrioculus - 

BRYORU), 
Ψύλλα (Psylla 
spp - PSYLSP),  
Αφίδες (Aphis 

pomi- APHIPO, 
Dysaphis pyri - 

DYSAPY, D. 
plantaginea- 

DYSAPL) 
Ματόψειρα 
(Eriosoma 
lanigerum- ERISLA)   

Βερικοκιά  
PRNAR  
Κερασιά  
PRNAV  
Ροδακινιά  
PRNPS  
Δαμασκηνιά  
PRNDO  

Ψώρα Σαν-Ζοζέ  
(Quadraspidiotus  
perniciosus-  
QUADPE)  
Βαμβακάδα  
(Pseudalacaspis  
pentagona-  
PSEAPE).  
Σφαιρολεκάνιο 
(Sphaerolecanium 
prunastri - 
LECAPN), 
Παρλατόρια 
(Parlatoria oleae - 
PARLOL), 
Μυτιλόμορφη 
ψώρα 
(Lepidosaphes 
ulmi - LEPSUL), 
Αφίδες 
(Myzus persicae - 
MYZUPE, 
Aphis spp. - 
APHISP), 
Φυλλοδέτες 
(Archips rosanus - 

CACORO, A. 
podanus - 
CACOPO), 
Ακάρεα 
(Tetranychus spp. - 
TETRSP, 
Panonychus ulmi - 
METTUL, 

1000 – 3000 1000 - 2000 100 – 150 Μπορεί να 
εφαρμο-

σθεί 
καθ’ όλη τη 

διάρκεια 
του χρόνου 

2/ 60 
(μία χειμερινή 

και μία 
καλοκαιρινή) 
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Bryobia praetiosa - 
BRYOPR, 
Aculus spp. - 
CULSP), 
Προνύμφες 
αφίδων και άλλων 
εντόμων  

Γκρεϊπ φρούτ  
CIDPA  
Λεμονιά  
CIDLI  
Μανταρινιά   
CIDRE  
Πορτοκαλιά  
CIDSI  
Φράπα  
CIDGR 

Κόκκινη ψώρα  
(Aonidiella aurantii 
- AONDAU)  

Ψευδόκοκκος 
(Planococcus citri - 

PSECCI),  
Λεκάνιο 
(Saissetia oleae 

SAISOL), 
Άσπρη ψώρα 
(Aspidiotus nerii- 

ASPDNE), 
Παρλατόρια / 
Μαύρη ψώρα 
(Parlatoria zizyphi - 
PARLZI), 
Άλλα 
κοκκοειδή 
(Chrysomphalus 
dictyospermi - 
CHRYDI 
Pericerya purchase 
- ICERPU, 
Ceroplastes rusci - 
CERPRU, 
C. sinensis - CERPSI, 
Mytilococcus beckii 
- LEPSBE,  
Coccus hesperidum 
- COCCHE), 
Τετράνυχοι 
(Panonychus citri - 
METTCI, 
Tetranychus urticae 
- TETRUR, 
Eriophyes 

sheldoni - ACEISH, 
Aculus pelekassi - 
ACULPE), 
Αλευρώδεις 
(Dialeurodes citri - 
DIALCI, 
Aleurothrixus 

floccosus - ALTHFL) 
Αφίδες  

1000 – 3000 1000 - 2000 100 – 150 Μπορεί να 
εφαρμο-

σθεί 
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του χρόνου 

2/ 60 
(μία χειμερινή 

και μία 
καλοκαιρινή) 
 

Για 
Aleurothrixus 

Floccosus: 

μπορεί να 
γίνει και μία 

ακόμα 
φθινοπωρινή 

εφαρμογή 
επίσης, με 60 

ημέρες 
μεσοδιάστη-

μα. 

Αμπέλι 
VITVI 

Χειμερινά αυγά 
του Κόκκινου 

1080 1800 60 Χειμερινά 
στάδια της 

1 
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τετράνυχου 
(Panonychus ulmi - 
METTUL) 
Κοκκοειδή 
(Parthelonecanium 
corni – LECACO,  
Melanaspis vitis - 
MELAVI) 

καλλιέρ-
γειας  

BBCH 00-11 
 

 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
• Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή 
η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%. 

• Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα 
λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν 
υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση. 

• Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες 
πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 

• Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην 
προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, 
δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 
εβδομάδας. 

 

 

 

 

 
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 πάνω στα φυτά. 

 

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

 

 
 

9  Εικονογράμματα 
Κινδύνου: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
   GHS08 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικούς οδούς. 
EUH401: «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 
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11 Δηλώσεις 
Προφυλαξης 

Ρ102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα 15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές 
στις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση/ 
όταν οι μέλισσες είναι ενεργές/ όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια. 

 

12 Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P301+P310+ P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, 
επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και 
παπούτσια. Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις 
προϊόντος ή ατμών, φλόγας ή ψεκαστικού υγρού απομακρύνετε άμεσα το 
παθόντα από την περιοχή έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί. 
Προστασία για τους παρέχοντας πρώτες βοήθειες: Χρησιμοποιείτε ατομικά 
μέσα προστασίας. 
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 

 Όλες οι καλλιέργειες -- 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από 
ακραίες θερμοκρασίες και άμεσο 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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ που κατατέθηκε για το φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς (εντομοκτόνο- 

ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil 96,9% β/β - CAS 64742-46-7), με αριθμό 14549 άδεια 
διάθεσης στην αγορά, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1371/15519/08.02.2015 
απόφασή μας, 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. 
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17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

-- 
 

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 τον Κανονισμό 547/2011 και την 
παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της παρούσης. 

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, 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. 

 

 
 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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