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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         31 – 1 - 2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11367/125068 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦYTOΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  
 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς: Sulphur Mills Limited, Ηνωµένο Βασίλειο 
TELEFAX: 210 92 12 090   (δια της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ 
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz», 
Τηλέφωνο: 210 928 7211   Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα) 
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     

 
 

ΘΕΜΑ:  «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(µυκητοκτόνο) WETTASUL DP (δραστική ουσία: sulphur).   

2. Ανάκληση της µε αριθ. 6672 άδειας διάθεσης στην αγορά».  
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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 
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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά 
µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαµβάνεται η δραστική 
ουσία sulphur. 

4. 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. 

5. Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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. 

6. 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, όπως ισχύει.         

7. Τον Κανονισµό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συµβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”, καθώς και τη µε αριθ. 
7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

8. Τη µε 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. Τη µε αριθ. 6672 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) WETTASUL DP (δραστική 
ουσία: sulphur), η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 77138/6.6.97 Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 
192296/21.12.10 και 5166/61184/3.6.15 (Α∆Α: 6Ε4Ο465ΦΘΗ-ΩΤ0) Αποφάσεις µας. 

10. Τη µε αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη 
«∆ιάθεση αποθεµάτων µετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 
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11. Τη µε αριθ. πρωτ. 7200/73236/29.6.12 αίτηση της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας Sulphur Mills Limited, Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς και τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την αριθ. 11367/125068/9.11.16 αίτησή της. 

12. Το µε αριθ. ΕΜΠ 1141/4.10.16 έγγραφο του ΜΦΙ, µε το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ ο απαντητικός πίνακας 
στα σχόλια των Κ-Μ της Ε.Ε και τα τµήµατα Β και Γ της αναθεωρηµένης έκθεσης αξιολόγησης του 
σκευάσµατος. 

13. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) µε θέµα την “Μεταβίβαση του 
δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων”. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούµε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(µυκητοκτόνο) WETTASUL DP (δραστική ουσία: sulphur). Η έγκριση χορηγείται µε τους παρακάτω 
όρους και προϋποθέσεις:   

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 
Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

 60.595 
31.01.2017 
31.12.2020 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  
1.2.α Εµπορικό όνοµα WETTASUL DP 
1.2.β Μορφή Σκόνη επίπασης (DP) 
 
1.3 ∆ραστική ουσία 
Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Sulfur 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

99% min 

Χηµική οµάδα της δραστικής ουσίας:  
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Sulphur Mills LTD    

604/605, 349 - Business Point, 6th Floor,  
Western Express Highway, Andheri (E),  
400069 Mumbai 
Ινδία 
µε εκπρόσωπο στην Ευρώπη την εταιρεία: 
Sulphur Mills Limited  
C/o Unity House, Fletcher Street, Bolton,  
BL 3 6N3, Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας: 1. Sulphur Mills Limited,  
Plot No. 1818/1904 
GIDC Estate, Panoli 
Ankleshwar, District- Bharuch 
Gurajat  
Ινδία 
2. Sulphur Mills Limited  
στο πλαίσιο συµβάσεων µε  ELFE SA 
Βιοµηχανική περιοχή Πάτρας 
25200, Πάτρα 
3. ZOLFITAL  Spa 

VIA DI S. TERESA, 23,  
00198 Ρώµη  
Ιταλία 
∆/ση εργοστασίων: 
“Refinery of Gela”, Contrada Piana del Signore, Gela - 
CL - Ιταλία 
“Refinery of Taranto”, S.S. Ionica 106, Taranto - TA - 
Ιταλία 
 “Refinery of Milazzo”, Contrada Mangiavacca, 
Milazzo - ME - Ιταλία 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας sulfur - 
Sulphur Mills LTD αξιολογήθηκαν από το  
CRD, UK  08.03.2012. Κατατέθηκαν µε την αίτηση µε 
ηµεροµηνία 7-1-2010 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 180026) και 
παραµένουν στα αρχεία της αρµόδιας αρχής. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
α) Κάτοχος της άδειας Sulphur Mills Limited  

C/o Unity House, Fletcher Street, Bolton,  
BL 3 6N3  
Ηνωµένο Βασίλειο. 

    Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000, Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

  
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά  

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,  
Τ.Θ. 58 
Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00 
ΤΗΛ: 210 5559001 
FAX: 210 5556100 
E-mail: ellagret@ellagret.gr  

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος Sulphur Mills Limited   

604/605, 349 - Business Point, 6th Floor,  
Western Express Highway, Andheri (E),  
400069 Mumbai, India 

  
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσµατος 1. Sulphur Mills Limited,  

1904, A- 18/18, G.I.D.C., 
Panoli Inustrial Area, Panoli, Ankleshwar, 
Dist- Bharuch, State- Gujarat  
Ινδία.  

2. Sulphur Mills Limited,  
1905/1928/29/30, G.I.D.C., 
Panoli Inustrial Area, Panoli, Ankleshwar, 
Dist- Bharuch, State- Gujarat,  
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Ινδία 
3. Sulphur Mills Limited, 

Plot. No: 230/231/232, GIDC, 
Panoli, Dist: Bharuch, State- Gujarat  
Ινδία. 

4. PASO MORMINO & FIGLIO 
Via Lungomolo, 16 
90018 TERMINI IMERESE 
Palermo  
Ιταλία  

5. MANNINO s.p.a. 
CONTRADA CORSA –  
92012 CIANCIANA (AG), 
Ιταλία 

6. Hellenic Fertilizers And Chemicals Elfe S.A 
Βιοµηχανική Περιοχή Πατρών 
Άγιος Στέφανος 
Τ.Κ.: 25200, Πάτρα 

  
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσµατος 1. Sulphur Mills Limited,  

1904, A- 18/18, G.I.D.C., 
Panoli Inustrial Area, Panoli, Ankleshwar, 
Dist- Bharuch, State- Gujarat  
Ινδία.  

2. Sulphur Mills Limited,  
1905/1928/29/30, G.I.D.C., 
Panoli Inustrial Area, Panoli, Ankleshwar, 
Dist- Bharuch, State- Gujarat  
Ινδία 

3. Sulphur Mills Limited, 
Plot. No: 230/231/232, GIDC, 
Panoli, Dist: Bharuch, State- Gujarat  
Ινδία. 

4. PASO MORMINO & FIGLIO 
Via Lungomolo, 16 
90018 TERMINI IMERESE 
Palermo  
Ιταλία  

5. MANNINO s.p.a. 
CONTRADA CORSA –  
92012 CIANCIANA (AG), 
Ιταλία 

6. Hellenic Fertilizers And Chemicals Elfe S.A 
Βιοµηχανική Περιοχή Πατρών 
Άγιος Στέφανος 
Τ.Κ.: 25200, Πάτρα 

  
στ) Εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος ∆ραστική ουσία: sulfur 96% β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 3% β/β 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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2 Συσκευασίες  
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. 
Κουτί µε εσωτερική 
σακούλα ή επένδυση 

500 γραµ. 1, 2, 3, 5  
και 6 κιλών. 

Σακούλα Πολυαιθυλενίου. 
Κουτί χάρτινο ή κουτί χάρτινο µε εσωτερική 
επένδυση πολυαιθυλενίου 

2. Σάκος 
10, 15, 20 & 25, 30  
και 50 κιλών. 

Χαρτόσακος τετραπλών στρώσεων µε 
εσωτερική στρώση πολυαιθυλενίου 
 

 
3 Οδηγίες χρήσης Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.  

Τρόπος εφαρµογής: Με επίπαση ως έχει.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά µέσα συσκευασίας 
(σακούλες, σάκοι), µαζί µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, 
για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε άλλο γεωργικό φάρµακο. Εφαρµόζεται µόνο 
του. 

 

 
4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης 
Μυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική δράση για την καταπολέµηση του ωΐδιου στο 
αµπέλι.  

 
5 Φάσµα δράσης 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

κιλά/στρ. 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/ 

Καλλιεργητική περίοδο / 
Μεσοδιάστηµα εφαρµογών 

Αµπέλι 
(Οινοποιήσιµα 
και επιτραπέζια 
σταφύλια) 

Ωΐδιο 
(Uncinula/ Erysiphe 
necator) 

2,5 α. Όταν οι βλαστοί έχουν µήκος 10 εκ. 
β. Κατά την άνθηση 
γ. Μετά το δέσιµο των ραγών 
δ. Κάθε 5-10 µέρες µέχρι την 
ωρίµανση των ραγών ανάλογα πάντοτε 
µε την ένταση της προσβολής 

4 / 5 – 10  
 

Παρατηρήσεις: 
1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο µε το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.  
2. Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται  εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 
3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρµόζονται, τα προγράµµατα των γεωργικών. προειδοποιήσεων. 
4. Το θειάφι έχει µέτρια δράση κατά των ακάρεων.  
5. Το θειάφι δεν δρα σε θερµοκρασία µικρότερη  των 15οC. ∆ρα καλύτερα σε θερµοκρασίες µεταξύ 20οC-30 οC. 
 
6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί 

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται 
η εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης .  

 
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 

Μην εισέλθετε για τη συγκοµιδή σταφυλιών νωρίτερα από 5 ηµέρες 
µετά την εφαρµογή. 
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8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 
τα προϊόντα τους. 

Μη χρησιµοποιείτε το σκεύασµα µέσα σε 10 ηµέρες από την εφαρµογή 
παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.  
Σε υψηλές θερµοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύµατα 
στα φυτά. 

 

 
9 Εικονογράµµατα 

κινδύνου 
-- 

 
10 ∆ηλώσεις 

επικινδυνότητας 
-- 

 
11 ∆ηλώσεις 

προφύλαξης 
Ρ102+P405: Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.  
P264: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος σχολαστικά µετά το 
χειρισµό.  
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 κατάλληλη µάσκα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
Οι εργάτες να φορούν  προστατευτική ενδυµασία και γάντια όταν εισέλθουν σε 
χωράφι  αµέσως µετρά την εφαρµογή  
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα µη στόχους, να αφήσετε µια ζώνη 
ασφαλείας 10 µέτρων από ακαλλιέργητη γη. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
12 Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 
ή την ετικέτα.  
P305+P351: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε 
νερό για αρκετά λεπτά.  
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): 
Αφαιρέστε / Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε την επιδερµίδα 
µε νερό / στο ντους.  
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών:  

   
13.1  ∆εν απαιτείται καθορισµός MRLs σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του Καν. 396/2005. 
 

13.2 Τελευταία επέµβαση 
πριν τη συγκοµιδή  

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες  
Αµπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια) 5  

 
14 Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 
του σκευάσµατος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόµενο, προστατευµένο από υψηλές ή πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείτε 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 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.  
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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 στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 
- An accelerated storage stability study concerning the dry sieve test to confirm the justification that the active 
substance does not separate from the carrier. 
- A shelf life study in the relevant packaging materials must be submitted.. 
 
B. 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 Καν. 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

Γ. Ανακαλούµε τη µε αριθ. 6672 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) 
WETTASUL DP (δραστική ουσία: sulphur), η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 77138/6.6.97 
Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 192296/21.12.10 και 5166/61184/3.6.15 (Α∆Α: 
6Ε4Ο465ΦΘΗ-ΩΤ0) Αποφάσεις µας, και ορίζουµε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα 
υπάρχοντα αποθέµατα του σκευάσµατος στην αγορά:    

 

1. Επιτρέπεται η τιµολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήµατα εµπορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 30/4/2017. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεµάτων από τα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής 
πώλησης έως 31/7/2017. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεµάτων από τους επαγγελµατίες χρήστες για ένα 
ακόµα έτος από την ηµεροµηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω και έως 31/7/2018. 

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. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 
 
 
 

Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης  
Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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