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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   4 - 11 - 2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  124313 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   Λ. Μεσογείων 335 

TELEFAX: 210 92 12 090   152 31 - Χαλάνδρι 

Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου   (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 244    

e-mail: syg035@minagric.gr Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 

   2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

ΘΕΜΑ:  3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά 

  4. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

   Εκάλης  2, 14561 Κηφισιά
  6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

   Έδρες τους 

  7. ΕΣΥΦ 

   Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

  8. Εσωτερική διανοµή: 

   -Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

   -Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

 

«Tροποποίηση της µε αριθ. 

14173/21-2-2007 έγκρισης στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP 

(εντοµοκτόνο) ως προς τον 

παρασκευαστή της δραστικής 

ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής 

της δραστικής ουσίας, το φάσµα 

δράσης και την ηµεροµηνία λήξης 

της έγκρισης» 

 

 9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) µε τίτλο  «Έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  

του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής. 
2. Την µε αριθ. 115424/21-2-2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµό 14173 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP καθώς και την µε 
αριθ. 121560/10-9-2007 απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση 

κυκλοφορίας ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και 
σήµανση και τον παρασκευαστή του σκευάσµατος. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον 

καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», 

όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. 

Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των 

επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 
30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 

4. Την µε αριθ. 121795/7-9-2007 (ΦΕΚ 1880/Β/14-9-2007) Απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και 
Οικονοµικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία της 
2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της 23

ης
 Απριλίου 2007 για καταχώρηση στο Παρ/µα Ι της Οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας phosmet. 

5. Τον κανονισµό 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 όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 149/2008 της Επιτροπής 
της 29ης Ιανουαρίου 2008. 

6. Το από 21-3-2008 Υπηρεσιακό σηµείωµα της οµάδας αξιολόγησης υπολειµµάτων της Υπηρεσίας 
µας. 

7. Το Π.∆. 206/2007, ∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232
Α
/19.9.2007). 

8. Την µε αριθµό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και προϊσταµένους Τµήµατος 
της εξουσίας να υπογράφουν µε ‘‘Εντολή Υπουργού’’» 

9. Την µε αριθ. πρωτ. 122353/21-9-2007 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούµε την µε αριθ. 14173 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PHOSMET 

ΕΛΑΝΚΟ 50 WP που χορηγήθηκε µε την αριθ. 115424/21-2-2007 Απόφασή µας και 
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 121560/10-9-2007 απόφασή µας, ως προς τον παρασκευαστή της 
δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το φάσµα δράσης και την 

ηµεροµηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαµορφώνεται ως εξής: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

14173 

21-2-2007 

30-9-2011 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 

1.2.β Μορφή:  Βρέξιµη σκόνη (WP) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Phosmet 

(χηµική οµάδα φθαλιµιδίων) 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

95% (β/β) min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Gowan Comércio Internacional e Servicos, 

Limitada, Πορτογαλία 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
General Quimica S.A. Ισπανία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι 
της παρούσας). 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
phosmet όπως έχουν κατατεθεί από την 

Παρασκευάστρια Εταιρεία Gowan Comércio 

Internacional e Servicos, Limitada κατά την 

διαδικασία συµµόρφωσης µε την οδηγία 

καταχώρησης µε ηµεροµηνία 28-9-2007 

(Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 122741) και παραµένουν 

στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Λ. Μεσογείων 335 

Τ. K. 152 31, Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 672 6381 

Fαξ: 210 674 9514  

E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 
διαφορετικός από τον κάτοχο της 
έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης.  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Λ. Μεσογείων 335 

Τ. K. 152 31, Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 672 6381 

Fαξ: 210 674 9514  

E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Ο.Τ. 53Β, Γ’ Ζώνη, 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

 

 

   

∆) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Ο.Τ. 53Β, Γ’ Ζώνη, 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
Phosmet: 50% β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 47,37% β/β 
 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος προσδιορίζεται στην αίτηση µε 
ηµεροµηνία 21-9-2007 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 

122353) και παραµένει στα αρχεία της 
Αρµόδιας Αρχής. 
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2 
Συσκευασίες 

2.2 Συσκευασίες: 
Αριθµός συσκευασιών: (6) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Σακούλα εντός 
χαρτοκυτίου 

100 γρ., 200 γρ., 500 γρ., 600 

γρ., 1 κιλού, 1,2 κιλών. 

Χάρτινο κουτί, µε 
εσωτερική σακούλα 

πολυαιθυλενίου (PE) 

λαµιναρισµένου µε 
πολυεστέρα (PET). 

 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 
 

Οδηγίες χρήσης: 
  

Τρόπος εφαρµογής: 
Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε ψεκαστήρες κοινού όγκου και 
µπεκ τύπου κώνου. Σκόπιµο είναι ο ψεκασµός να γίνεται µε συνεχή 

ανάδευση του φαρµάκου. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
- Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη 

µέση. 

- ∆ιαλύουµε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος µέχρι την µέση 

σε µικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο 

αναδεύοντας. 
- Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της 

συσκευασίας: 

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο 

µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα 

ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήση, 

εναποτίθενται σε σηµείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας. 
 

 

4  

 

Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μη διασυστηµατικό οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής και 
στοµάχου. 
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5   
∆όσεις σκευάσµατος 

Πεδίο Εφαρµογής Στόχος 
γρ./ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

γρ./ 

στρέµµα 

όγκος ψεκ. 

υγρού, 

λίτρα / 

στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

-Μύιγα 

Μεσογείου 

(Ceratitis 

capitata) 

 

120 

 

240-480 

 

-Κόκκινη Ψώρα  

(Aonidiella 

aurantii) 

 

140 

 

280-560 

 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η: 

- Γκρεϊπ-φρουτ, 
- Λεµονιά, 

- Μανταρινιά, 

- Πορτοκαλιά 

-Ψευδόκοκκος  
(Pseudococcus 

citri) 

 

140 280-560 

200-400 Με την εµφάνιση των 

πρώτων προσβολών και 
επανάληψη εφ’ όσον 

καθίσταται αναγκαίο 

µετά από 30 ηµέρες. 

3 

ΜΗΛΟΕΙ∆Η: 

- Μηλιά, 

- Αχλαδιά 

-Καρπόκαψα 

(Cydia 

pomonella) 

-Ανάρσια  

(Anarsia 

lineatella) 

-Οπλοκάµπη 

(Hoplocampa 

brevis) 

-Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 

orana) 

-Φυλλορύκτες 
(Phyllonorycter 

blancardella,  

P. corylifoliella) 

-Ψύλλα 

(Psylla pyri) 

-Βαµβακάδα 

(Diaspis 

pentagona) 

-Αιµατόψειρα 

(Eriosoma 

lanigerum) 

 

60 

 

60 

 

100 Με την εµφάνιση των 

πρώτων προσβολών. 

1 

-Ανάρσια 

(Anarsia 

lineatella) 

-Καρπόκαψα 

(Cydia molesta) 

-Ανθονόµους 
(Anthonomus 

ornatus) 

-Ρυγχίτης 
(Rhynchites 

bacchus) 

 

120 

 

180-300 

 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 

- Κερασιά 

 

-Βαµβακάδα 

(Diaspis spp.) 

 

140 210-350 

150-250 Με την εµφάνιση των 

πρώτων προσβολών και 
επανάληψη εφ’ όσον 

καθίσταται αναγκαίο 

µετά από 30 ηµέρες. 

2 
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Αραβόσιτος -Σεζάµια 

(Sesamia 

nonagrioides), 

-Πυραλίδα 

(Ostrinia 

nubilalis) 

 

120 60-120 50-100 Με την εµφάνιση των 

πρώτων προσβολών και 
επανάληψη εφ’ όσον 

καθίσταται αναγκαίο 

µετά από 30 ηµέρες. 
 

2 

Τεύτλα -Κλεονός 
(Bothynoderes 

punctiventris) 

120 72-96 60-80 Με την εµφάνιση των 

πρώτων προσβολών και 
επανάληψη εφ’ όσον 

καθίσταται αναγκαίο 

µετά από 30 ηµέρες. 
 

2 

Τριφύλλι 

 

Κάµπιες 
τριφυλλιού 

120 36-60 30-50 Με την εµφάνιση των 

πρώτων προσβολών και 
επανάληψη εφ’ όσον 

καθίσταται αναγκαίο 

µετά από 30 ηµέρες. 
 

2 

Παρατηρήσεις: 

1. Για την καταπολέµηση των κοκκοειδών µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε θερινό πολτό. 

2. Για την καταπολέµηση των κοκκοειδών στα εσπεριδοειδή επαναλαµβάνεται η εφαρµογή, εάν 

χρειασθεί ανάλογα µε την προσβολή των κοκκοειδών µέχρι τρεις (3) εφαρµογές ανά περίοδο. 

3. Να µην επαναχρησιµοποιείται πριν περάσουν 30 ηµέρες από την προηγούµενη εφαρµογή. 

4. Η δόση των 140 γρ. αναφέρεται στην καταπολέµηση των κοκκοειδών. 

5. Στα κοκκοειδή εφαρµόζεται όταν έχουµε το µέγιστο των κινητών προνυµφών, που συµπίπτει µε το 

60-65% της εκκόλαψης των αυγών. 
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Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

--- 

 

 

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 

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα 

µακριά από τη ψεκασµένη περιοχή 

τουλάχιστον για 14 ηµέρες µετά 

την εφαρµογή του ψεκασµού. 
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8  

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας 
στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Το σκεύασµα δεν έιναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και τις δόσεις που 

συστήνεται η εφαρµογή του κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες. 
 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
Xn – Επικίνδυνο 

Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε 
περίπτωση κατάποσης. 
R36 Ερεθίζει τα µάτια. 

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

R57 Τοξικό για τις µέλισσες. 
RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα. 

RO12/14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά. 

 

 

11  Φράσεις S S1/2 Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. 
S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη. 

S27 Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν µολυνθεί. 
S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως καλά µε 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. 

S39 Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών και προσώπου. 

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 
αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξετε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 
επικίνδυνα απόβλητα. 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε 
ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 

 

SO1 Mην ψεκάζετε ανθισµένα φυτά. Kαταστρέψτε τα ανθισµένα 

ζιζάνια. 

SO3 Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες 
επιφάνειες. 
 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 
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12  

 

Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία: Ζητήστε  
αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα αφαιρέστε τα εµποτισµένα µε το 

ψεκαστικό υγρό ρούχα αµέσως και ξεπλύνετε τα προσβεβληµένα µέρη 

του σώµατος που έχουν έρθει σε επαφή µε το σκεύασµα µε άφθονο 

νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση κατάποσης διενεργείται πλύσιµο στοµάχου. 

Ακολουθείται συµπτωµατική θεραπεία. Αντενδείκνυται η χρήση 

βαρβιτουρικών, µορφίνης, φαινοθειαζίνης, ηρεµιστικών, καφεΐνης και 
άλλων διεγερτικών του νευρικού συστήµατος. Μη χρησιµοποιείτε 
γάλα, λίπη και αλκοόλ. 

 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Θειϊκή Ατροπίνη και 2-ΡΑΜ, µε επίβλεψη γιατρού. 

 

THΛ. KENTPOY ∆HΛHTHPIAΣEΩN: 210-7793777 

 

 

13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Προϊόντα MRLs  

(mg/kg) 
 

 

Phosmet Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005 (όπως 
αυτός διαµορφώθηκε µε το κανονισµό 149/2008). 

 

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Εσπεριδοειδή 28 ηµέρες  

 Μηλοειδή 28 ηµέρες  

 Κερασιά 28 ηµέρες  

 Αραβόσιτος 28 ηµέρες  

 Τεύτλα 28 ηµέρες  

 Τριφύλλι 28 ηµέρες  

 

14  

 

 

 

 

Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

∆ιατηρείται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε µέρος ξηρό και 
δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες 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 έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση της 
έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.  
Η έγκριση θα ανακληθεί  στις 30-9-2009 εάν δεν υποβληθεί  από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση 

συνοδευόµενη από  φάκελο µε τα στοιχεία του Παραρτήµατος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύµφωνα µε τις 
ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτηµα VI του Π.∆. 115/97. 

 

 

Β 
Γενικές υποχρεώσεις 

  

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώνει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο 

ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν 

απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωµα 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 Αρµόδια Αρχή µε βάση τα νεότερα 

επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 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 Αρµόδια Αρχή τελική ετικέτα 

πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

 

         Ε.Υ. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

   Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 


