
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30-05-2019: 

 ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          29-05-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2011/33542 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα   
TELEFAX:  210 92 12 090 ΚΟΙΝ.: MED PEST Consultancy office 
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   
Τηλέφωνο: 210 928 72 11   
E-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

SINBAR WDG (δ.ο. terbacil), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην 
καλλιέργεια της βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων. » 

 
  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 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. Τις με αριθ. πρωτ. 904/13668/23-01-2019, 1261/20712/01-02-2019, 1370/22947/05-02-2019, 
1600/25985/08-2-2019, 1647/26886/11-02-2019 και 2011/33542/19-02-2019 αιτήσεις της 
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δια της MED PEST Consultancy office ως εκπροσώπου φορέων 
από τις Π.Ε. Έβρου, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Μαγνησίας και Σποράδων. 

7. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 1479, στην Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 

8. Τα από 08-03-2019 και 13-03-2019 ενημερωτικά σημειώματα του Τμήματος Προστασίας 
Φυτών της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

9. Τα έγγραφα του ΜΦΙ: υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 235/26.02.2019 και ΕΜΠ 543/26.03.2019, καθώς και 
την από 26.03.2019 αξιολόγηση του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του 
Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου, που αφορούν στον έλεγχο υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου SINBAR WDG. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

SINBAR WDG (δ.ο. terbacil) στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή 
αιθέριων ελαίων. Η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο από τους παραγωγούς 
που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας (κατάλογος χρηστών). Το ΑΦΜ 
και η έκταση που καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός περιλαμβάνονται στο υποβληθέν έντυπο 
4 και είναι στη διάθεση της ΣΕΑ.  
Τα στοιχεία της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά είναι τα εξής:  

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70.335 
29-05-2019 
26-09-2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα SINBAR WDG 
1.2.β Μορφή:  Βρέξιμοι κόκκοι (WG) 
 
1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
Δραστική ουσία   
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Terbacil 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Terbacil 94 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Πυριμιδίνες 
Παρασκευαστής Tessenderlo Kerley, Inc. 

2255 N. 44th Street, Suite 300 
Phoenix, AZ 85008 USA 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
Tessenderlo Kerley, Inc. 
2255 N. 44th Street, Suite 300 
Phoenix, AZ 85008 USA 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Δεν βρίσκει εφαρμογή 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
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α) Κάτοχος της άδειας: ΕΚΟΦΑΡΜ Ελλάς ΑΒΕΕ 
4ο χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης  
61100 Κιλκίς 
Τηλ.: +30 23410 27261 
Fax: +30 23410 27127 
Email: info@kil.forthnet.gr 
 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: MedPest Consultancy Office 
Κος Κώστας Μαρκάκης 
25ης Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι 
Τηλ.: 2106044534, 6947693457 
Email: kmarkakis@medpest.gr 

 

   
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

ΕΚΟΦΑΡΜ Ελλάς ΑΒΕΕ 
4ο χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης  
61100 Κιλκίς 
Τηλ.: +30 23410 27261 
Fax: +30 23410 27127 
Email: info@kil.forthnet.gr 
 

 

   
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Tessenderlo Kerley, Inc. 

2255 N. 44th Street, Suite 300 
Phoenix, AZ 85008 USA 

 

 
δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
Van Diest Supply Co. 
1434 220th Street 
Webster City, 
IA 50595 USA 

 

   
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
Van Diest Supply Co. 
1434 220th Street 
Webster City, 
IA 50595 USA 

 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Terbacil 80 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 20 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος δεν είναι διαθέσιμη στον 
αιτούντα 

 

 
2 Συσκευασία(ες) 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 
1 Σακούλα μέσα σε κουτί 1 κιλό, 2 κιλά, 2,268 κιλά, 12 

κιλά, 13,608 κιλά, 25 κιλά 
PET/AL/PE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: 
Το SINBAR WDG μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τύπο 
ψεκαστικών μηχανημάτων με την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση 
ακροφυσίων χαμηλής διασποράς. 
Να μην γίνεται χρήση νεφελοψεκαστήρων προκειμένου να 
αποφευχθεί η διασπορά σε παρακείμενος αγρούς αλλά και η εισπνοή 
από τους ψεκαστές. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζoυμε τo δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 
μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του 
σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας 
συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη 
διάλυση του φαρμάκου. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα 
τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη 
συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: 
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, 
για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα:  
Συστήνεται η χρήση χωρίς άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: 
Συστήνεται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας (φόρμα, γάντια, 
μάσκα προσώπου και μπότες) 
 

  
4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Το SINBAR WDG είναι προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων (BBCH 
19). Δρά τόσο δι’ επαφής στα φύλλα όσο και μέσω απορρόφησης 
από τις ρίζες. 

 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 

γρ/ στρέμμα 
 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λιτρα 
/ στρέμμα 

Ρίγανη** 
(ORIVU) 

Ετήσια και 
πολυετή 
ζιζάνια* 
  
 

150 30 Προφυτρωτικά ή 
μεταφυτρωτικά 
(BBCH 19) 

1 

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Stellaria media (STEME) (στελλάρια) Anthemis cotula (ANTCO) (ανθεμίδα), Erodium sp 
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(EROSS) (τραγοπώγων), Lamium amplexicaule (LAMAM) (δωδεκάνθι), Solanum sp (SOLSS) 
(αγριτοματιά), Capsella   bursa-pastoris (CAPBP) (καψέλλα), Taraxacum officinale (TAROF) 
(πικραλίδα), Setaria sp, (SETSS) (σετάρια), Geranium sp. (GERSS) (γεράνι), Conyza 
canadensis (ERICA) (κόνιζα), Datura stramonium (DATST) (τάτουλας) 
*Μετρίως καταπολεμούμενα ζιζάνια 
Echinochloa crus galli (ECHCV) (μουχρίτσα), Poa annua (POAAN) (κοινή πόα), Bromus 
tectorum (BROTE) (βρώμος), Camelina microcarpa (CMAMI) (καμελίνα), Polygonum sp 
(POLSS) (αντράκλα), Chenopodium album (CHEAL) (χηνοπόδιο), Cyperus sp (CYPSS) 
(κύπερη), Salsola iberica (SASKA) (αλμυρίδι), Vicia  sp (VICSS) (βίκος), Agropyron repens 
(AGRRE) (αγρόπυρο) 
 
Παρατηρήσεις: ** αφορά καλλιέργεια βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων 
 
 
6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

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

Να μην χρησιμοποιείται το 
σκεύασμα με το δίκτυο άρδευσης  

 
 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  
 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  
 τατευόμενης καλλιέργειας ---  
 - σποράς ή φύτευσης των  
 καλλιεργειών που ακολουθούν Δεν θα πρέπει να γίνονται περισσότερες από δύο (2) 

εφαρμογές στο ίδιο έδαφος σε διάστημα 15 ετών 
 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   
 σκεύασμα Να μην επιτρέπεται η βόσκηση 

των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα 
και όταν αυτά ξεραθούν. 

 

 
8  Στοιχεία 

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

Το SINBAR WDG είναι ζιζανιοκτόνο το οποίο έχει δράση από τις 
ρίζες. Για τον λόγο αυτό μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε 
φυτά ή δένδρα που δεν έχουν ακόμα πλήρως ξηλοποιηθεί. Για τον 
λόγο αυτό συστήνεται η χρήση του μόνο για τις εγκεκριμένες 
χρήσεις και πρϋποθέσεις. Σε εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία (<1%) συστήνεται η δοκιμή του προϊόντος σε 
μικρή έκταση πριν την εφαρμογή στο υπό ψεκασμό αγροτεμάχιο. 

 
 
 
 
 

 
9  Σήμανση 

σκευάσματος: 
Εικονογράμματα κινδύνου: 
 

 
           GHS09                   GHS07 

Προειδοποιητική 
λέξη: 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
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10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 
(Η) 

Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
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 (Ρ) 
Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί σε απόσταση μικρότερη των 10 μ 
από περιοίκους ή/και παρευρισκόμενους 

 
12  Πρώτες 

βοήθειες - 
Αντίδοτο 

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το 
χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική 
συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα 
λερωμένα 
ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με 
νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο 
ερεθισμός επιμένει. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, 
κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν 
τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός 
επιμένει. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγείστε μεγάλες ποσότητες 
νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα 
στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 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 

 

 Ρίγανη Μη εφαρμόσιμο  
 
14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια 
τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή 
συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
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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 της παρούσας 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. 

. 
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 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 
το χωράφι στο 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 τρείς μήνες από τη λήξη της έγκρισης 
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 
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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 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
  
 Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (κατάλογος χρηστών) 

 
α/α Επωνυμία ή Ονομ/πώνυμο κατά περίπτωση / Περιοχή 
1. ΔΕΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ  
2. ΚΑΡΑΔΕΔΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ  
3. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ  
4. ΚΑΪΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ  
5. ΚΑΛΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ  
6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
7. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
8. ΜΠΑΛΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
9. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
10. ΧΟΡΤΟΚΟΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
11. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
12. ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
13. ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
14. ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ  
15. ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
16. ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
17. ΔΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
18. ΠΑΤΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
19. ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
20. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
21. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
22. ΦΟΥΤΖΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
23. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
24. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
25. ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
26. ΜΠΡΟΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
27. ΜΠΟΙΛΙΑΣ, Ν ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
28. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
29. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
30. ΜΠΡΟΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
31. ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
32. ΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
33. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
34. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
35. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
36. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
37. ΦΥΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ  
38. ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ  
39. ΦΥΤΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ  
40. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ  
41. ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ  
42. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ  
43. ΣΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ  
44. ΚΟΡΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ  
45. ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΣ  
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