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                                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  14 - 03 - 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13168/128514 ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SYNGENTA ΗΕLLΑS ΑΕΒE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ.ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τ.Κ. 15349 
E-mail: 

TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής 

Θ. Τριανταφύλλου 
 

Τηλέφωνο: 
e-mail: 

210 928 7 224-7214 
ptheodoris@minagric.gr 

 voula.kalliakaki@syngenta.com 
Leda.zacharopoulou@syngenta.com  

 thtriantafillou@minagric.gr    
     
ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) ACTELLIC 50 EC (pirimiphos-methyl) και 
                Β. Ανάκληση της με αριθμό 1114 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό  

προϊόν (εντομοκτόνο) ACTELLIC 50 EC (pirimiphos-methyl)» 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
        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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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. 

4. Τον 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 pirimiphos-
methyl. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 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 
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Σελίδα 2 

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

8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών 
απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του 
Καν. 1107/2009”. 

9. Την με αριθμό 1114 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε στο προϊόν ACTELLIC 50 EC, με την με 
αρ. πρωτ. 158544/26.2.1980 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την με αριθ. 0969/2013 έγκριση κυκλοφορίας που χορηγήθηκε στο προϊόν αναφοράς (master 
product) ACTELLIC 50 από τις αρμόδιες αρχές του Ην. Βασιλείου, καθώς και τη σχετική 
έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος. 

11. Τη με αριθ. 1606/16641//14.2.17 Απόφαση (Β΄ 629) με θέμα τη “Μεταβίβαση 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”.   

12. Τις με αρ. πρωτ. 9824/107101/28-9-2016, 11944/114651/31-10-2017 και 13168/128514/30-11-
2017 αιτήσεις της ενδιαφερομένης εταιρείας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
a 

A 
1Α 

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ACTELLIC 50 EC (pirimiphos-
methyl) της εταιρείας ‘Syngenta Hellas AEBE’ 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 

14649  
14.03.2018 
31.07.2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ACTELLIC 50 EC 

1.2.β Μορφή:  υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) 
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1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

pirimiphos-methyl 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

88 % (β/β) min 

Χημική ομάδα οργανοφωσφορικά 

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Syngenta Crop Protection AG  
CH 4002 – Basel  
Ελβετίας 

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής 
ουσίας: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων : 
      Cheminova A/S 
      Thyboroenvej 76/78 
      7673 Harbooere 
      Δανία 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας κατατέθηκαν με την με αριθμό 
πρωτ. 9824/107101/28-9-2016 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης 
αξιολόγησης του Ην. Βασιλείου. 

 

  
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas AEBE 
 Τ.Κ.15349 Ανθούσα Αττικής 
Τηλ.:210-6666612-13 
Fax:210-6665777 
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο κάτοχος της έγκρισης  

 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

Ο κάτοχος της έγκρισης  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG  
CH 4002 – Basel  
Ελβετίας 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του  
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 

1. Cheminova A/S 
Thyboroenvej 76/78 
7673 Harbooere 
Δανία 

2. Syngenta South Africa (Pty) 
Limited   
Brits Production 4 Krokodildrift Road 
Brits 0250  
Νότια Αφρική  

3. Chemark Kft.  
8182 Peremarton-Gyartelep Tulipan 
utca  
Ουγγαρία 

 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 

1. Syngenta Hellas AEBE 
Οινόφυτα Βοιωτίας  

2. Cheminova A/S 
Thyboroenvej 76/78 
7673 Harbooere 
Δανία 

3. Syngenta South Africa (Pty) 
Limited   
Brits Production 4 Krokodildrift Road 
Brits 0250  
Νότια Αφρική  

4. Chemark Kft.  
8182 Peremarton-Gyartelep Tulipan 
utca  
Ουγγαρία 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία:  50%  β/o  
Βοηθητικές ουσίες: 45.53 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως προσδιορίζεται στο 
Part C τους έκθεσης αξιολόγησης του Ην. 
Βασιλείου, είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 50 κ.εκ,  PET 

2 Δοχείο 100 κ.εκ., 200 κ.εκ,                    
500 κ.εκ., 1 λίτρο 

PET ή PE/PA 

3 Δοχείο 5 λίτρα f-PE ή PE/PA 

4 Δοχείο 10 λίτρα, 20 λίτρα f-PE 

 
 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: 
Χύδην σπόροι: Εφαρμόστε 8 ml προϊόντος σε 0,75 – 1,5 λίτρα νερού 
για κάθε τόνο σπόρων. Το προϊόν ψεκάζεται κατά την αποθήκευση 
των σιτηρών  σε στρώματα και μόνο με αυτοματοποιημένα 
συστήματα ψεκασμού. 
Άδειες αποθήκες: Βρέχετε καλά τους τοίχους με το ψεκαστικό 
διάλυμα, χωρίς να γίνει απορροή και μόνο με χρήση 
αυτοματοποιημένων συστημάτων ψεκασμού. Η μέγιστη 
συγκέντρωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 κ.εκ. προϊόντος 
αραιωμένου σε 2.5 λίτρα νερού. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Ανακινούμε καλά τη συσκευασία. Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με 
την μισή ποσότητα απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση 
ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στο χώρο ή στην 
ποσότητα των σπόρων που θα ψεκασθεί. Συμπληρώνουμε με το 
υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί καλή ανάδευση. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και τους συσκευασίας: 
Τα 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 τρύπημα, για τη διασφάλιση τους 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: - 

  
 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Το ACTELLIC 50 είναι ένα οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που δρα 
δια επαφής, κατάποσης και δια ατμών και ενδείκνυται για την 
καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών των αποθηκευμένων 
σπόρων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και των ακαρέων 
ως παρεμποδιστής της ακετυλοχολινεστεράσης. 
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5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
παρτίδα  

Μέγιστη 
δόση 

σκευάσμ
ατος 
κ.εκ. / 
τόνο 

σπόρων 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 

(λίτρα / τόνο 
σπόρων)  

Χύδην σπόροι 
σιταριού 
TRZAX, 
κριθαριού 
HORVX, 
βρώμης 
AVESA, 
τριτικάλε 
TTLWI 

Ψείρα σταριού 
(Sitophilus 
granarius) 
CALAGR 
Πριονωτό 
σκαθάρι 
δημητριακών 
(Oryzaephilus 
surinamensis) 

ORYZSU 
Τριβόλι 
(Tribolium sp) 
TRIBS 
Εφέστια 
(Ephestia sp) 
EPHESP  
Άκαρι αλεύρων 
(Acarus siro) 

ACARSI 
Σκαθάρι 
σιτηρών 
(Cryptolestes 
ferrugineus) 
CRYLFE 
Άκαρι  
(Glycyphagus 
destructor) 
GLYCDE 

8  (1) 0.75-1.5   Αυτοματοποιημένος 
ψεκασμός  
Μετά την 
συγκομιδή 

1 

Άδειες 
αποθήκες 
σιτηρών 

YCEST 

100 κ.εκ. 
/ 100 τ.μ. 
(2) 
 
 

- Με συστήματα 
αυτοματοποι-
ημένου ψεκασμού 
Πριν την 
αποθήκευση των 
σπόρων  

1 
 
 
 

Παρατηρήσεις: 
1. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού προσοχή η μέγιστη συγκέντρωση του να 

μην υπερβαίνει τα 8 κ.εκ. σκευάσματος/ 0.75 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
2. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού προσοχή η μέγιστη συγκέντρωση του να 

μην υπερβαίνει τα 100 κ.εκ. σκευάσματος/ 2.5 λίτρα ψεκαστικού υγρού.  
3. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνει κατά 

την είσοδο των σπόρων στην αποθήκη και αφού έχει προηγηθεί σχολαστικός 
καθαρισμός αυτής. Πριν την εφαρμογή πρέπει να προηγηθούν κατάλληλοι χειρισμοί 
ώστε οι σπόροι να χάσουν την υγρασία (<15%) ή τη θερμότητα τους. Στην περίπτωση 
που προηγηθεί η εφαρμογή του σκευάσματος, οι έντονοι χειρισμοί ξήρανσης και ψύξης 
των σπόρων μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. 

4. Απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων για βέλτιστη αποτελεσματικότητα. 
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6  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 προσ-  

τατευόμενης 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 προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες 
δόσεις και καλλιέργειες. 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου/ 
Προειδοποιητική 
λέξη: 

 

 
     GHS02          GHSO5          GHS07          GHS08          GHS09    
 

Κίνδυνος 
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10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Περιέχει pirimiphos-methyl. 
Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
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. 
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο. 
Περιέχει naphta. 
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11  Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. 
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. 
Απαγορεύεται το κάπνισμα. 
P233:Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.  
P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται 
δροσερό.  
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.  
P264:Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά την εφαρμογή. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P271:H χρήση να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
P272:Tα μολυσμένα ρούχα δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο 
εργασίας. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  

 Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ολόσωμη 
φόρμα,  γάντια και προστατευτική μάσκα προσώπου κατά 
τον χειρισμό του σκευάσματος και του εξοπλισμού 
εφαρμογής.  

 Συνίσταται επιπλέον οι χειριστές να φορούν κατάλληλα 
γάντια και προστατευτική μάσκα προσώπου κατά τον 
χειρισμό των σπόρων που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.  

 Επιτρέπεται η εφαρμογή μόνο με την χρήση 
αυτοματοποιημένου και όχι χειροκίνητου εξοπλισμού. 

 Η είσοδος ανθρώπων στο χώρο όπου έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα, επιτρέπεται αποκλειστικά με τη χρήση 
προστατευτικού εξοπλισμού 24 ώρες μετά την εφαρμογή και 
μόνον εφόσον έχει αεριστεί καλά ο χώρος για τουλάχιστον 1 
ώρα.   

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα  
P501:Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο 
δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
P301+P310+P331: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 
Ρ304+Ρ340: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή Εάν δεν αναπνέει 
κανονικά ή καθόλου εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον 
ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο δηλητηριάσεων. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
P305+P351+P338: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): 
P303 + P361 + P353: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα 
ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. 
P302 + P352: Πλύντε με άφθονο νερό.  
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστούν εξανθήματα: συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. 
P362+P364: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα 
πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Αντίδοτο: ατροπίνη – οximes – toxogonin - θειϊκή aτροπίνη. 
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210- 7793777 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών 

13.1  Μέγιστα όρια υπολειμμάτων: Για τις αιτούμενες χρήσεις, έχουν καθοριστεί από την 
Επιτροπή της ΕΕ Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή 
Γεωργική Πρακτική) 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μη εφαρμόσιμο  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια 
όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε 
χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό 
φως. 
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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. 

 
 

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 1114 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνου) ACTELLIC 50 EC (pirimiphos-methyl), η οποία χορηγήθηκε με τη με 
αριθ.πρωτ. 158544/26.2.1980 Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 
Συγκεκριμένα : 

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 
έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις 
μήνες. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την ημερομηνία της 

παραγράφου 3 ανωτέρω, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για 
επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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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 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. 

 
H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 
 
        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
 
 
. 
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