
 Σελίδα 1 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          14.02.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  11110/122016 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦYTΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ROTAM EUROPE LIMITED, H.B. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   (δια της εταιρείας 

TELEFAX: 210 92 12 090   ΔΑΦΝΗ Agrotrade Μ. ΕΠΕ 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Ιακωβίδου 50 

Τηλέφωνο: 210 928 7211   11143-Αθήνα) 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν IKEBANA TRIPLE 

ACCION (δρ. ουσίες: abamectin, deltamethrin, tebuconazole) για ερασιτεχνική χρήση »    
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 40 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 περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες abamectin, deltamethrin και 

tebuconazole. 

4. 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 Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής.   

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης

-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.  

6. 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.  
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7. 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.       

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. 9519/105300/21.8.14 Απόφασή μας (Β΄ 2331) με θέμα “ Χορήγηση άδειας διάθεσης 

στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση ”. 

10. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η 

οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά 

με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.    

11. Την με αριθ. ES-00157 έγκριση του σκευάσματος στην Ισπανία, καθώς και τη σχετική έκθεση 

αξιολόγησης του προϊόντος η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο CIRCA από τη Γαλλία. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 7281/80826/13.7.16 αίτηση της εταιρείας ΔΑΦΝΗ Agrotrade Μ. ΕΠΕ, ως 

υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ROTAM EUROPE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 

και τα με αριθ. πρωτ. 11110/122016/2.11.16 υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία.  

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 Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν IKEBANA TRIPLE ACCION (δρ. ουσίες: 

abamectin, deltamethrin, tebuconazole) για ερασιτεχνική χρήση, με τους παρακάτω όρους και 

προϋποθέσεις:     

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

13.024 \ ΕΡ 

14.02.2017 

31.10.2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα IKEBANA TRIPLE ACCION 

1.2.β Μορφή:  AL 
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1.3 Δραστικές ουσίες 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των 

δραστικής/ών ουσίας/ών 

κατά ISO 

Abamectin, Deltamethrin, tebuconazole 

Περιεκτικότητα της 

τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε 

καθαρή δραστική ουσία 

Abamectin: 98% (β/β)  

Deltamethrin: 98,5% (β/β) 

Tebuconazole: 98% (β/β) 

Χημική ομάδα της 

δραστικής ουσίας: 

Abamectin: αβερμεκτίνες 

Tebuconazol: τριαζόλες 

Deltamethrin: πυρεθρινοειδή  

Παρασκευαστής της 

δραστικής ουσίας: 

ABAMECTIN: Rotam Agrochemical Company Limited  

 7/F.,Cheung Tat Centre  
 No.18 Cheung Lee Street  
 Chai Wan, Hong Kong,  R.P. China 

 

TEBUCONAZOLE: Rotam Agrochemical Company Limited  

 7/F.,Cheung Tat Centre  
 No.18 Cheung Lee Street  
 Chai Wan, Hong Kong, R.P. China 
 

DELTAMETHRIN: Rotam Agrochemical Company Limited  

 7/F.,Cheung Tat Centre  
 No.18 Cheung Lee Street  
 Chai Wan, Hong Kong,  R.P. China 

Εργοστάσιο παρασκευής 

της δραστικής ουσίας: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης 

διεύθυνση): 

ABAMECTIN  
Rotam Agrochemical Co., Ltd 

No. 393 East Heping Road,  
Shijiazhuang, 050031, P. R. China 

DELTAMETHRIN 
Jiangsu Youth Chemical Co. Ltd. 
3 Dalian Road, Yizheng City 
Jiangsu Province, R.P. China 

TEBUCONAZOLE 
Souce1:  

Jiangsu Fengdeng Pesticide Co., Ltd. 
Zhixi, Dengguanji Town 
Changzhou City, Jiangsu Province, P R China 

Source 2: 

HuangHai Pesticide & Chemical Industry Co., Ltd. 
Liuduo Chemical Industry Zone 
Sheyang, Jiangsu Province, P.R.China 

Τεχνικές προδιαγραφές 

της δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές 

κατατέθηκαν με έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι είναι εμπιστευτική πληροφορία 

και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 

 

 

file://syg150bdc-2/../AppData/Local/Microsoft/Downloads/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ%20Ι%20(ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ%20ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).doc
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: 

 

ROTAM EUROPE LIMITED 

Hamilton House, Mabledon Place 

London, WC1H 9BB, UK 

    Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ 

Ταχ. Δ/νση: Ιακωβίδου 50 

Τ.Κ.: 111 43 

Τηλ.: 210 8104490 

Fax: 210 8104491 

E-mail: info@dafnagro.gr 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ 

Ταχ. Δ/νση: Ιακωβίδου 50 

Τ.Κ.: 111 43 

Τηλ.: 210 8104490 

Fax: 210 8104491 

E-mail: info@dafnagro.gr 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ROTAM EUROPE LIMITED 

Hamilton House, Mabledon Place 

London, WC1H 9BB, UK  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης 

διεύθυνση): 

QUIMICA DE MUNGUIA S.A. SPAIN 

Derio Bidea, 51 48100 Munguia (Vizcaya) SPAIN 

   

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσματος 

 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

QUIMICA DE MUNGUIA S.A. SPAIN 

Derio Bidea, 51 48100 Munguia (Vizcaya) SPAIN. 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: 

abamectin (0,015 g/L)   

deltamethrin (0,010 g/L) 

tebuconazole (0,200 g/L) 

Βοηθητικές ουσίες (99,7 g/L) 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

2 Συσκευασίες 

2.2 Συσκευασίες: 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Μικρό ψεκαστηράκι χειρός με 

σκανδάλη ψεκασμού 

250, 500, 750 & 1000ml HDPE 

2. Δοχείο (μπιτόνι)  5 λίτρα HDPE 
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3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: 

Το εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο-μυκητοκτόνο IKEBANA TRIPLE ACCION 

είναι ένα ετοιμόχρηστο σκεύασμα. 

Χρησιμοποιείται απευθείας (χωρίς διάλυση) με ομοιόμορφο ψεκασμό 

φυλλώματος σε όλη την επιφάνεια των φυτών, ακόμα και στην κάτω 

επιφάνεια των φύλλων. 

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.  

  

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο & μυκητοκτόνο.  

Το Deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα 

στις διαύλους των ιόντων Na
+
 στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών 

κυττάρων. 

Το abamectin είναι εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής 

κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα 

έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών 

από τον ψεκασμό. 

Το tebuconazole δρα προληπτικά και θεραπευτικά εναντίον 

Βασιδιομυκήτων και Ασκομυκήτων παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της 

εργοστερόλης 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 

σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 
γραμ./μ

2
 

Καλλωπιστικά 

άνθη και φυτά. 

Διακοσμητικές 

πόες και 

ξυλώδη φυτά. 

-Προνύμφες 

λεπιδοπτέρων 
-Αφίδες, 
-Ακάρεα 
-Ωίδια 
-Σκωριάσεις 

Ψεκασμός μέχρι να 

γίνει καλή κάλυψη 

των φυτών 

 
0,0045γρ./μ2 

Ψεκασμός φυλλώματος 

μόλις εμφανιστούν τα 

πρώτα έντομα ή τα πρώτα 

συμπτώματα της 
προσβολής και 

επανάληψη μετά από 7 

ημέρες.  

1-4/7 

Παρατηρήσεις: εφαρμόστε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών ή παρουσιάζονται 
έντομα  

 

6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό 

τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί 

 

 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια μέχρι το προϊόν να 

στεγνώσει.  μεταξύ εφαρμογής και: 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου  Αποφύγετε την επαφή με το υγρό φύλλωμα κατά την 

εφαρμογή  ή των ζώων στην καλλιέργεια  

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα   

 

 

ΑΔΑ: 72944653ΠΓ-3ΝΒ



 Σελίδα 6 
 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους. 

 

 

 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 
GSH09  

  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας R 

H410: πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

ΕUH 401: Προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για τα άτομα και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Δηλώσεις 

Προφύλαξης 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P261: Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα 

P262: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα 

P391: Να συλλέγετε τα απόβλητα 

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει 

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια 

Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει το προϊόν  

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και 

κατοικίδια ζώα τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. 

Αποφύγετε την επαφή με το υγρό φύλλωμα κατά την εφαρμογή. 

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 

15 λεπτά. Μην ξεχάσετε να βγάλετε τους φακούς επαφής. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι χωρίς 

τριβή. 

Αν είναι αναγκαίο, μεταφέρετε το πρόσωπο που υπέστη δηλητηρίαση σε ένα 

κέντρο υγείας και προσκομίστε την ετικέτα ή τη συσκευασία. ΣΕ ΚΑΜΙΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.  

Οδηγίες προς ιατρούς: ακουλουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Η ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210-7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών: μη εφαρμόσιμο.  

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <35
0
C και 

>0
0
C, προστατευόμενο από το ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές 

παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία παρασκευής.  
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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. 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. 

 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  

Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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