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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,           .10.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ: 6099/172739 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  Λ. Ανθούσας, 153 49 Ανθούσα Αττικής 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:  

Ν. Αβραμίδης 
210 92 87 224  

                   

e-mail: navramidis@minagric.gr 
 

e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 
 
 

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της αριθμ. 14384 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) AFFIRM 095 SG (δ.ο. emamectin benzoate 0,95% β/β), ως προς τα στοιχεία του 
κάτοχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην 
αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, τα 
στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις προειδοποιητικές 
λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις 
πρώτες βοήθειες καθώς επίσης και τα στοιχεία στην προστασία των καταναλωτών του 
σκευάσματος ». 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 4036/2012 (Α΄8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 

συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

γ) 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. 

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α) 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 45 

αυτού. 

β) Τον εκτελεστικό κανονισμό (EE) με αριθμό 2020/2007 της επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-δεκανόλη, 1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο, 6-βενζυλαδενίνη, 

acequinocyl (ασεκινοκύλη), ιός τύπου κοκκιώσεων Adoxophyes orana, θειικό αργίλιο, amisulbrom 

(αμισουλβρώμη), Aureobasidium pullulans (στελέχη DSM 14940 και DSM 14941), azadirachtin 

(αζαδιραχτίνη), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M (βεναλαξύλη-Μ), bixafen (βιξαφένη), bupirimate 

(βουπιριμάτη), Candida oleophila στέλεχος O, chlorantraniliprole (χλωραντρανιλιπρόλη), φωσφονικό 

δινάτριο, dithianon (διθειανόνη), dodine (δωδίνη), emamectin (εμαμεκτίνη), flubendiamide 

(φλουβενοδιαμίδη), fluometuron (φλουομετουρόνη), fluxapyroxad (φλουξαπυροξάδη), flutriafol 

mailto:navramidis@minagric.gr
mailto:%20p.sparangis@shardaintl.com)
ΑΔΑ: 9Κ894653ΠΓ-ΗΨ4



   

2 

(φλουτριαφόλη), hexythiazox (εξυθειαζόξη), imazamox (ιμαζαμόξη), ipconazole (ιπκοναζόλη), isoxaben 

(ισοξαβένη), L-ασκορβικό οξύ, θειική άσβεστος, πορτοκαλέλαιο, Paecilomyces fumosoroseus στέλεχος FE 

9901, pendimethalin (πενδιμεθαλίνη), penflufen (πενφλουφαίνη), penthiopyrad (πενθειοπυράδη), 

φωσφονικά άλατα του καλίου, prosulfuron (προσουλφουρόνη), Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134, 

pyridalyl (πυριδαλύλη), pyriofenone (πυριοφαινόνη), pyroxsulam (πυροξουλάμη), quinmerac (κινομεράκη), 

S-αμπσισικό οξύ, sedaxane (σεδαξάνιο), sintofen (σιντοφένη), θειοθειικό αργυρονάτριο, spinetoram 

(σπινετοράμη), spirotetramat (σπειροτετραμάτη), Streptomyces lydicus στέλεχος WYEC 108, tau-fluvalinate 

(τ-φλουβαλινάτη), tebufenozide (τεβουφενοζίδη), tembotrione (τεμποτριόνη), thiencarbazone 

(θειενκαρβαζόνη), valifenalate (βαλιφεναλάτη), φωσφίδιο του ψευδαργύρου. 

γ) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 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 

ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

δ) 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.  

ε) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2022/476 της επιτροπής 24ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών οξικό οξύ, azoxystrobin 

(αζωξυστροβίνη), benzovindiflupyr (βενζοβινδιφλουπύρ), cyantraniliprole (κυαντρανιλιπρόλη), 

cyflufenamid (κυφλουφεναμίδη), emamectin (εμαμεκτίνη), flutolanil (φλουτολανίλη), θειική άσβεστος, 

μαλτοδεξτρίνη και proquinazid (προκιναζίδη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

στ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2021/849 της επιτροπής 11ης Μαρτίου 2021 για την 

τροποποίηση του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 

των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. 

 επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

στ) Τον κανονισμό (ΕΚ) με 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. 

3. Την αριθμ. 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΄4612/19-10-20). 

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης 
Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»  

5. Τη αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 Απόφασή μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή 
τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 

6. Την αριθμ. 2967/84950/16.04.2021 «Εξέταση υποβληθέντος Έντυπου τεκμηριωμένης αιτιολόγησης περί μη 
κατάθεσης του εντύπου αίτησης ΣΑ, για το εγκεκριμένο ΦΠΠ AFFIRM 095 SG.». 

7. Την αριθμ. 6099/172739/21.06.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. 14384 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) AFFIRM 095 SG (δ.ο. emamectin benzoate 0,95% β/β), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. 
πρωτ. 3645/41598/03.04.2012 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του 
κάτοχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τα 
εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, τα στοιχεία στις ειδικές 
συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις 
επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες καθώς επίσης και τα στοιχεία στην 
προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος. 
 
Tα σημεία 1.4α), 1.4β) ,1.4δ), 1.4ε), 2, 6, 9, 10, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα, Αττική, Τ.Κ.15349 
Τηλ.:210-6666612-13 
Fax:210 6665777 
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα, Αττική, Τ.Κ.15349 
Τηλ.:210-6666612-13 
Fax:210 6665777 
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά:  

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα, Αττική, Τ.Κ.15349 
Τηλ.:210-6666612-13 
Fax:210 6665777 
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 
 
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. 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. Gowan Milling, LLC  
12300 East County 8th Street Yuma, Arizona 85365, ΗΠΑ 

2. Syngenta Crop Protection Monthey SA  
Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία 

3. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. 
Via Evangelista Torricelli 2, 48033, Cotignola, Ravenna, Ιταλία 

4. CHEMARK ZRT. 
06/75 hrsz. H-8182 Berhida, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία 

5. Exwold Technology Limited  
Tofts Farm East, Tofts Farm (East) Industrial Estate, Hartlepool 
TS25 2BS, Ηνωμένο Βασίλειο  
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 

2χλμ. Κοινοτικής οδού Οiνοφύτων, Αγ. Θωμάς, 32011 
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα 

2. Gowan Milling, LLC  
12300 East County 8th Street Yuma, Arizona 85365, ΗΠΑ 

3. Syngenta Crop Protection Monthey SA  
Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία 

4. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. 
Via Evangelista Torricelli 2, 48033, Cotignola, Ravenna, Ιταλία 

5. CHEMARK ZRT. 
06/75 hrsz. H-8182 Berhida, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία 

6. Exwold Technology Limited  
Tofts Farm East, Tofts Farm (East) Industrial Estate, Hartlepool 
TS25 2BS, Ηνωμένο Βασίλειο 

7. Syngenta Production France SAS 
55 Rue du Fond du Val, 27600 Saint-Pierre la Garenne, Γαλλία 

 

 
 

2 Συσκευασίες:  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κουτί 50 γρ.-10 κιλά Σακούλα από Fluorinated HDPE (high density 
polyethylene), εντός χαρτοκυτίου 

ή Σακούλα από τριστρωµατικό φιλµ εντός 
χαρτοκυτίου (paper/polyethylene laminate with 

additional barrier material (polyethylene 
terephthalate/met)) 

2 ∆οχείο 50 γρ.-10 κιλά Fluorinated HDPE (high density polyethylene) 

3 ∆οχείο ή κουτί 250 γρ.-5 κιλά Eξωτερικά χαρτόκουτο µε ειδικά ενισχυµένη 
εσωτερική σακούλα PET/PE 

4 ∆οχείο 10 κιλά Eξωτερικά χαρτόκουτο µε ειδικά ενισχυµένη 
εσωτερική σακούλα PET/PE 

5 Μπουκάλι 50 γρ.-3 κιλά HDPE (high density polyethylene) 

6 Μπιτόνι 5 κιλά-10 κιλά HDPE (high density polyethylene) 

 
 

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

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία emamectin benzoate, η 
οποία ανήκει στην ομάδα 6 κατά IRAC. 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας 

• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών 
μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων-
εχθρών και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις 
απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.  

• Εφαρμογές, µόνο όταν είναι απαραίτητο, µε βάση τα όρια 
οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και µε τρόπο ώστε να 
μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. • Το ΑFFIRM 
0.95 SG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική 
στιγμή, στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των 
εντόμων-εχθρών.  

• Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες 
δόσεις και µμεσοδιαστήματά και µε τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής 
επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό.  
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 • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές µε ΑFFIRM 0.95 SG. 
Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή µε εντομοκτόνα από 
άλλη ομάδα µε διαφορετικό τρόπο δράσης. Στις περιπτώσεις 
παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου-εχθρού και 
όπου απαιτούνται πολλαπλές εφαρμογές ανά έτος ή 
καλλιεργητική περίοδο για αποτελεσματικό έλεγχο (π.χ. Lobesia 
botrana, Heliothis armigera), διαδοχικές γενιές των εντόµων-
εχθρών συνίσταται να µην αντιμετωπίζονται µε σκευάσματα της 
ίδιας ομάδας.  

• Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των 
εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις 
μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που 
ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσματα 
διαφορετικής ομάδας. 

 
 

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ 
Εικονογράμματα κινδύνου: 

  
 GHS08   GHS09      

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

 
 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όργανα (νευρικό σύστημα) 
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 
 
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.  
P260: Μην αναπνέετε σκόνη. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής 
προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την 
εφαρμογή. 
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε 
ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.  
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
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.  
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για την καλλιέργεια του βαμβακιού 
και των κηπευτικών χαμηλού ύψους (< 50 εκ.), 10 μέτρων για την 
καλλιέργεια του αμπελιού και των υπόλοιπων κηπευτικών (> 50 εκ.) και 30 
μέτρων από τις καλλιέργειες των οπωρώνων από τα επιφανειακά ύδατα. 
Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τις καλλιέργειες της 
ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της μηλιάς. 
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 Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 
άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 
κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. 
Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 
 
«Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους 
για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να 
απομακρυνθούν οι κυψέλες. H εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά 
το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα». 

  

 
 

12 Πρώτες βοήθειες 
Αντίδοτο: 

Γενικές οδηγίες: Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα µε το 
ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη 
του σώματος µε νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε µε νερό. Εάν 
ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα ματιά: Ξεπλύνετε τα µάτια µε καθαρό νερό για 
αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Nα µην προκληθεί εμετός Ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. 
∆ιατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένοι. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο 
∆ηλητηριάσεων. 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 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 Ημέρες 

 

 Αγκινάρα (0270050), Φράουλα (Υ+Θ) (0632010)  1  

 
 

Μήλα (0130010), Τομάτα (Υ+Θ)(0231010), Πιπεριά 
(Υ+Θ)(0231020), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), 
Πεπόνι (Υ+Θ)(0233010), Καρπούζι (Υ+Θ) (0233030), 
Αγγούρι (Θ)(0232010), Κολοκύθι (Θ) (0232030),  
Μαρούλι (Υ) (0251020), Μπρόκολο(Y) (0241010), 
Λάχανο (Y) (0242020), Κουνουπίδι (Y) (0241020), 
Πράσινα φασολάκια (µε λοβό) (0260010) 

3  

Ροδάκινα (0140030), Νεκταρίνια (0140030-002), 
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) 
(0151010, 0151020) 

7  

 Βαμβάκι (0401090) 28  
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II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 3645/41598/03.04.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, σήμερα. 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 

 
               Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
 

                                 

ΑΔΑ: 9Κ894653ΠΓ-ΗΨ4


		2022-10-06T12:32:31+0300
	Athens




