
  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          25-04-2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1969/32720 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Ε.Α.Σ. Καβάλας 

Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα    

TELEFAX:  210 92 12 090 ΚΟΙΝ.: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Πληροφορίες: Θεοδωρής Π.    

Τηλέφωνο: 210 928 72 25   

E-mail: ptheodoris@minagric.gr     

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

LINAGAN 50 SC (δ.ο. linuron), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην 

καλλιέργεια του σπαραγγιού» 

 

  AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 

φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. 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.  

4. Την αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 (Β΄ 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες 

καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8616/114066 (Β΄ 

3622). 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 619/46787/08-03-2019 (ΦΕΚ 988/Β’/22-03-2019) Απόφαση με θέμα " 

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή 

«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 
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6. Τη 1969/32720/18-02-2019 αίτηση της Ένωσης Α.Σ. Καβάλας ως εκπροσώπου φορέων και 

καλλιεργητών σπαραγγιού από τις Π.Ε. Καβάλας και Πέλλας. 

7. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 2464, στην Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 

8. Το από 05-04-2019 ενημερωτικό σημείωμα Τμήματος Προστασίας Φυτών της Δ/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

9. Το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 542/26.03.2019 έγγραφο του ΜΦΙ για τον έλεγχο των υπολειμμάτων του 

ζιζανιοκτόνου LINAGAN 50 SC. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

LINAGAN 50 SC (δ.ο. linuron) στην καλλιέργεια του σπαραγγιού, για χρήση εντός των 

περιφερειακών ενοτήτων: Καβάλας και Πέλλας 

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 

7566 
25/04/2019 
23/08/2019 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα LINAGAN 50 SC  

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

Linuron 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

min 940 g/kg  
 

Χημική ομάδα παραγώγων ουρίας 

Παρασκευαστής ADAMA AGAN Ltd 
Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel 
Dr. Tali Ehrlich 
Tel.: +972 7 3232 1330 
Fax: + 972-7-3232 1315 
E-mail: tali.ehrlich@adama.com  
European address 
ADAMA Deutschland GmbH 
Edmund Rumpler Str. 6 
51149 Köln, Germany 
Dr. Wolfgang Busch 
Τηλ. +49 2203 5039-501 
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com  
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Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. WeylChem Frankfurt GmbH,  
Germany 
2. ADAMA AGAN Ltd 
Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας  
linuron όπως προσδιορίζονται στην υπ’ αριθµ.  
124603(21/12/2006) αίτηση και παραµένουν στα  
αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax.: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr 

 

   
β) Υπεύθυνος για την διάθεση του 

προϊόντος στους κατόχους της άδειας 

χρήσης 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax.: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA AGAN Ltd 
Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel 
Dr. Tali Ehrlich 
Tel.: +972 7 3232 1330 
Fax: + 972-7-3232 1315 
E-mail: tali.ehrlich@adama.com 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
ADAMA AGAN Ltd 
Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel 
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. ADAMA AGAN Ltd 
Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel 
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Διεύθυνση εργοστασίου: 
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/νση:  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας 
Τηλ.: 2262 – 30821-3 
FAX: 2262 – 30820 
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Linuron 50 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 55 % β/β  
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος  
προσδιορίζεται στο τµήµα J της υπ’ αριθµ.  
124603(21/12/2006) αίτησης και αναγράφεται στο  
παράρτηµα Γ (Part C) της έκθεσης αξιολόγησης  
(registration report) και παραµένει στα αρχεία της  
Αρµόδιας Αρχής. 

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες  100, 150, 200, 300, 400, 
500, 750 & 800 κ.εκ  
1 & 2 λίτρα 

Πλαστικό τύπου  HDPE  
 

2 Δοχεία 2, 3 & 5 λίτρα Πλαστικό τύπου  HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής:  
Οµοιόµορφος ψεκασµός σε γυµνό εδάφους ή σε έδαφος που τα 
ζιζάνια είναι ακόµα µικρά, µε 15 – 60 λίτρα ψεκαστικού 
διαλύµατος / στρ. Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και 
ψεκάστε µε πίεση ψεκαστικού µέχρι 3 ατµόσφαιρες (45 PSI). Ο 
ψεκασµός να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού 
και µε σταθερή ταχύτητα. Μετά την εφαρµογή του προϊόντος 
απαιτείται βροχή ή πότισµα για την ενεργοποίηση του προϊόντος.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Προσθέστε την 
απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος σε λίγο νερό. Γεµίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Ρίξτε 
την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος στο ψεκαστικό 
αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση.  
Συνδυαστικότητα: --- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής 
για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.  

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Προφυτρωτικό - Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέµηση µονοετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. 
∆ρα τόσο από το φύλλωµα όσο και από τις ρίζες των ζιζανίων. Η 
υπολειµµατική του δράση στο έδαφος υπολογίζεται σε 3-6 µήνες 
ανάλογα µε τη δόση που χρησιµοποιήθηκε και τις συνθήκες του 
εδάφους και του κλίµατος. Στο βιοχηµικό επίπεδο η δράση του 
είναι στο φωτοσύστηµα ΙΙ της φωτοσυνθετικής µονάδας. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο.  

Κ.εκ./ στρέμμα 
 

Κ.εκ/ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 
/ στρέμμα 

Σπαράγγι 
(ASPOF) 
 

Αγριομελιτζάνα 
Xanthium 
strumarium 
(XANST) 

150 
 

-- 15-40 Προφυτρωτικά: 
αµέσως µετά τη 
σπορά. (BBCH 00-
07) 
 

1 

 

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

 Για τη αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:  
− Εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης 
ζιζάνιων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα 
κλπ) ώστε να µειώνεται ο αριθµός των εφαρµογών 
στις απολύτως απαραίτητες.  
− Εφαρµογή σε εναλλαγή µε ζιζανιοκτόνα άλλων 
οµάδων µε διαφορετικό τρόπο δράσης.  
  
• Να µη χρησιµοποιείται σε αµµώδη, αβαθή εδάφη, 
γιατί οι κίνδυνοι φυτοτοξικότητας είναι αυξηµένοι, 
ούτε σε οργανικά εδάφη (χουµώδη, τυρφώδη) γιατί 
η  
αποτελεσµατικότητα είναι µειωµένη. 

 

 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας ---  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Μην σπέρνετε και μην φυτεύετε ευαίσθητες  
καλλιέργειες πριν περάσουν 4 μήνες από την  
εφαρμογή του. 

 

 - 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. 

∆εν παρουσιάζει καµία φυτοτοξικότητα όταν  
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως 
και τον τρόπο εφαρµογής στις συνιστώµενες 
καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες. 
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9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

    
      GHS08         GHS09       
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ     

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 
H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση 
βλάβης στη γονιμότητα. 
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH208: «“Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one” - Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.» 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.   
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα 
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 κατάλληλες µπότες»  
«Οι εργάτες πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και 
µπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον 
ψεκασµό» 
 
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 
του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. 
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιους οργανισμών να 
αφήνεται αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από σώματα 
επιφανειακών υδάτων.  
SPe3 Για την προστασία των φυτών μη στόχων να αφήνεται 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. 
EUH 401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 

 

ΑΔΑ: 6Θ2Λ4653ΠΓ-3ΛΩ



  

 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό 
αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. 
P305+ P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. 
P308+ P313 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, 
συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα 
λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το  δέρμα με άφθονο νερό και 
σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε  
συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:  (210) 77 93 777. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 σπαράγγι Δεν εφαρμόζεται 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το LINAGAN 50 SC παραµένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν  
διατηρηθεί, χωρίς να ανοιχτεί, στην αρχική του συσκευασία 
σε καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από ήλιο και υγρασία.  

 
 

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. 
 

Β 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. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των 
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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.  

6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο 
αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια 
διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι 
και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την 
οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους 
οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. 
Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα 
και διώκεται ποινικά. 

8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της 
άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην 
Υπηρεσία μας το αργότερο έως 24-10-2019 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 
πληροφορίες: 
8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 

παρούσας 
8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το 

σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας 
8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 

παραπάνω 
8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το 
σκεύασμα. 

9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, 
υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε 
(15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του 
σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.  

10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής 
πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 

11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 
 

 

 

     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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