
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,               04 – 02 - 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12845/307965 π.ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Α.Σ. Χαλάστρας Β΄ 

Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα    

TELEFAX:  210 92 12 090 ΚΟΙΝ.: Syngenta Hellas AEBE 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 928 72 11   

E-mail: inasiopoulos@minagric.gr     

     

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) RIFIT 50 EC (δ.ο. pretilachlor), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση 

στην καλλιέργεια του ρυζιού» 
 

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 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 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 αριθ. 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. Τη με αριθμ. 619/46787/08.03.2019 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και 

των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως 

διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε 

με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.  

6. Την με αριθ. 2749/307521/28-11-2019 Κοινή Απόφαση Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με 

εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στον Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4449).  

7. Τη με αριθ. πρωτ. 12845/307965/28-11-2019 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Β΄ ως εκπροσώπου 

φορέων και καλλιεργητών ρυζιού από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ημαθίας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Πιερίας και Καβάλας.  
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8. Την καταχώριση της αίτησης, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα (PPPAMS). 

9. Το από 20-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

10.Το από 04-02-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

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

RIFIT 50 EC (δ.ο. pretilachlor) στην καλλιέργεια του ρυζιού, για χρήση εντός των 

περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ημαθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, 

Πιερίας και Καβάλας, 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 

70.277 

01-03-2020 

28-06-2020 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα RIFIT 50 EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 

 

1.3 Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Pretilachlor 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

94% (β/β) min 

Χημική ομάδα  

Παρασκευαστής Syngenta Crop Protection AG,  

CH 4058 – Basel, Eλβετία 
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. DECCAN FINE CHEMICALS(INDIA) 

PRIVATE LIMITED  

Santa Monica Works 

Corlim, Ilhas 

Goa 403 110, ΙΝΔΙΑ   

2. Shandong Qiaochang Modern Agriculture 

Co., Ltd. 

South of Xinyongshen Road Binbei 

Bincheng District, Binzhou City 

Shandong, 256600, ΚΙΝΑ 

3. NACL Industries Limited 

Plot No. 177 Arinama Akkivalasa P. O. 

Allinagaram Etcherla Mandal Srikakulam-532 

403 Andra Pradesh ΙΝΔΙΑ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 

στα αρχεία της ΣΕΑ 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas AEBE 

Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττική, Τ.Κ.15349 

Τηλ.:210-6666612-13, Fax:210 6665777 

E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

O κάτοχος της άδειας  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG,  

CH 4058 – Basel, Eλβετία  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Syngenta (Suzhou) Crop Protection Co., Ltd 

No. 255 Huang Pu Jiang Zhong Road 

Economic and Technological Development 

Post Code 215301 

Jiangsu Province, P.R. China 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

1. Syngenta (Suzhou) Crop Protection Co., Ltd 

No. 255 Huang Pu Jiang Zhong Road 

Economic and Technological Development 

Post Code 215301 

Jiangsu Province, P.R. China  

2. ALTHALLER ITALIA SRL 

STR COM PER CAMPAGNA 5 

I-20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO  

Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ 

3. Syngenta Hellas AEBE  

     Οινόφυτα Βοιωτίας  

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Pretilachlor 50% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες 49.6 % β/β. 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος  είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 

ΣΕΑ 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλη 1, 2 λίτρα HDPE fluorinated, COEX, PE/PE 

 Μπιτόνι 5, 10, 20 λίτρα HDPE fluorinated,  PE/PE 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του 

εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 

10-50 λίτρα ανά στρέμμα. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε το δοχείο πριν τη 

χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 

μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 

Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό 

βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα 

εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα 

τα ίχνη του προϊόντος. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Συνδυαστικότητα: --- 

  

4  Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. 
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5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Ρύζι 

ORYSA 

 

Πεντάνευρο 

(Alisma sp., ALSSS),  

Μοσχοκύπερη 

(Cyperus difformis, 

CYPDI),  

Μουχρίτσα 

(Echinochloa sp, 

ECHSS.),  

Ετερανθέρα 

(Heteranthera limosa 

HETLI, (Heteranthera 

reniformis, HETRE), 

Σκίρπος 

(Schoenoplectus 

mucronatus, SCPMU) 

Ελειόχαρη 

(Eleocharis sp, 

ELOSS) 

Κόκκινο ρύζι (Orysa 

sativa) 

200-250  10-50 Προσπαρτικά: 

Ψεκάστε 25-30 

μέρες πριν τη 

σπορά. 

1 

200  10-50 Μεταφυτρωτικά: 

Από το 1ο έως το 

3ο φύλλο της 

καλλιέργειας 

(BBCH 11-13). 

Ψεκάστε με τον 

ορυζώνα στεγνό. 

1 

Παρατηρήσεις: 

− Το RIFIT δρα προληπτικά και έναντι των Cyanophiceae. 

− Κατά την προσπαρτική εφαρμογή, για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει το έδαφος να 

διατηρείται υγρό μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. 

 

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 προστατευόμενης καλλιέργειας: --- 

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --- 

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: 

---  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Σε ακραίες συνθήκες και όταν εφαρμόζεται η μεγάλη 

δόση του σκευάσματος ενδέχεται να εμφανιστούν 

συμπτώματα χλώρωσης τα οποία όμως είναι παροδικά. 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

Κίνδυνος 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+ P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 

άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  

P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρή άμμο, ξηρή χημική 

ουσία ή αφρό σταθερό σε αλκοόλη για να κατασβήσετε. 

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 

σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. 

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

Ρ301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  

P331 Μην προκαλέσετε εμετό. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 

γιατρό. 

P302 + P352  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

σαπούνι και νερό.  

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή 

είναι μη κανονική ή έχει σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον 

ασθενή ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο 

Δηλητηριάσεων. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών:  

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Ρύζι Δεν ορίζεται (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής) 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του σκευάσματος: 

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε 

καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. 

Διατηρείται δροσερό. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

 

15  Ανάκληση 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 
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μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα ΥΑ. 

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 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 ορυζώνας στον 

οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 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. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης 

στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρείς 

μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας 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 στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 
                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

 

          Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ  
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