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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   29.05.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ: 2763/27769 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  Προς: AIFAR AGROCHIMICA SRL, 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ιταλία 
FAX: 210 92 12 090  (δια του υπευθύνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Άννα Παπαμιχαήλ, Ο. Μελιτά                                  
210 92 87 237, 210 92 87 244 

 ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ  
Μουρούζη 9, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα) 

e-mail: apapamichail@minagric.gr   
 omelita@minagric.gr   

 
 

  ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν      
(φυτορρυθμιστική ουσία) SOLGIB 20 ST (δ.ο. gibberellic acid  20 % β/β)» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 34 αυτού. 
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011, της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν 
συμπεριληφθεί και οι δραστικές ουσίες gibberellic acid και gibberellin. 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 
6. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 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) με αριθμό 1907/2006. 
7. Τη με αριθμό έγκρισης 8242/01.03.2016 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος GIBAIFAR 20 ST. 
8. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
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Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
9. Τη με αριθμό πρωτ. 2763/27769/10.03.2017 αίτηση της εταιρείας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, ως υπεύθυνου 
επικοινωνίας της εταιρείας AIFAR AGROCHIMICA SRL.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SOLGIB 20 ST της εταιρείας AIFAR AGROCHIMICA SRL, 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 

8275 
29.05.2017 
31.08.2020 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα SOLGIB 20 ST 
1.2.β Μορφή  Υδατοδιαλυτό δισκίο (ST) 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 
 
Δραστική Ουσία 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Gibberellic acid (GA3)  
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

93 % (β/β) min 
 

 

   
Χημική ομάδα Γιββερελλίνες (Gibberellins)  

 
Παρασκευαστής  AIFAR AGROCHIMICA SRL 

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, 
Ιταλία 
  

 

 
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

AIFAR AGROCHIMICA SRL 
Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Ιταλία 

 
Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 9163/103458/28-8-
2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 
στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του 
προϊόντος αναφοράς GIBAIFAR 20 ST. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας: AIFAR AGROCHIMICA SRL 

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Ιταλία 
Τηλ.: +39 010 9350267 
Fax: +39 010 9350532 
Email: posta@aifar.it 

 

 
β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ 

Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα 
Τηλ.: 2107236700, 2107236676 
Fax: 2107236410 
Email: info@anorgachim.com 

 

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

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕΤE 
Χειμάρας 3, 14343 Νέα Χαλκηδόνα 
Τηλ.: 2102027960 
Fax: 2102016199 
Email: agro@axiven.com 

 

 
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: AIFAR AGROCHIMICA SRL 

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Ιταλία 
 
ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. SIPCAM INAGRA S.A. 
     Caratera del Mareny Blau S/N, Sueca -  Valencia, Ισπανία 
2. SHANGHAI TONGRUI BIOTECH CO., LTD. 
     No.3528 Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, Κίνα 
3. PANPAN INDUSTRY CO., LTD. 
    1819, A5, Shenglong International Center, No.62, Zhengtong    
    Road, Erqi District, Zhengzhou, Henan, Κίνα 

 
στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. SIPCAM INAGRA S.A. 
     Caratera del Mareny Blau S/N, Sueca -  Valencia, Ισπανία 
2. SHANGHAI TONGRUI BIOTECH CO., LTD. 
     No.3528 Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, Κίνα 
3. PANPAN INDUSTRY CO., LTD. 
    1819, A5, Shenglong International Center, No.62, Zhengtong    
    Road, Erqi District, Zhengzhou, Henan, Κίνα  

 
ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία: Gibberellic acid 20 % (β/β) 
Βοηθητικές ουσίες:  78.50% (β/β) 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 9163/103458/28-8-2013 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο 
Παράρτημα I και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης 
(registration report) του προϊόντος αναφοράς GIBAIFAR 20 ST. 
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2 Συσκευασίες  
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 10 ή 20 ή 50 ή 100 
δισκία σε ταινία 
μέσα σε κουτί 

Δισκία βάρους 5 
γραμ. 

Σύνθετη ταινία πολυεστέρα/αλουμινίου/ 
πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο 

 
 
 3  

 
 

Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 
μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα (δισκία) του 
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το 
ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:    
Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό και απορρυπαντικό. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: 
Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα: - 

 
 
 4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης), η οποία επηρεάζει την 
ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα με την 
καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. 
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5 Φάσμα δράσης  
Δόσεις σκευάσματος 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος γραμμ./ 100  
λίτρα ψεκ. 

υγρού 

γραμμ./ 
στρέμμα 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 

στρέμμα 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
     περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε      
      ημέρες 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
Κλημεντίνες 
 

1. Για αύξηση της 
καρπόδεσης  
 
 
2. Για παράταση 
του χρόνου 
συγκομιδής. 
 

5 
(1 δισκίο) 

 

7,5 
(1,5 δισκία) 

 
 

150 1. Δύο (2) 
εφαρμογές 
στην πλήρη 
άνθηση μέχρι 
το τέλος της 
άνθησης  
(BBCH 65-71). 
 
2. Μία (1) 
εφαρμογή 
όταν οι 
καρποί 
αλλάζουν 
χρώμα (BBCH 
81). 
 

3 / 7 

ΑΜΠΕΛΙ 
Επιτραπέζιες 
άσπερμες 
ποικιλίες 
 

Για αύξηση του 
μήκους του 
τσαμπιού και 
του μεγέθους 
των ραγών. 
 

0,25-10 
(0,05-2 
δισκία) 

 

0,25-3 
(0,05-0,6 
δισκία) 

30-100 Έξι (6) 
εφαρμογές 
από την 
έναρξη της 
άνθησης 
μέχρις ότου 
οι ράγες 
αποκτήσουν 
μέγεθος 3 
mm. 
(BBCH 60-77). 
 

6 / 2-3 

ΑΜΠΕΛΙ 
Επιτραπέζιες 
ένσπερμες 
ποικιλίες 
 

Για αύξηση του 
μήκους του 
τσαμπιού και 
του μεγέθους 
των ραγών. 
 

2-5 
(0,4-1 δισκίο) 

 

2-4 
(0,4-0,8 
δισκία) 

 

80-100 Τέσσερις (4) 
εφαρμογές 
από τη 
διόγκωση των 
ταξιανθιών 
μέχρις ότου 
οι ράγες 
αποκτήσουν 
μέγεθος 3 
mm. 
(BBCH 55-75). 
 

4 / 7 

Αγκινάρα 
 

Πρωΐμιση και 
αύξηση της 
παραγωγής 

5 
(1 δισκίο) 

 

4 
(0,8 δισκία) 

 

80 Τρεις (3) 
εφαρμογές 
από την 

3 / 7 
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 εμφάνιση 
μέχρι την 
πλήρη 
ανάπτυξη της 
κεφαλής  
(BBCH 40-49) 
 

Παρατηρήσεις: 
1) Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διόγκωση των ταξιανθιών 
και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδίων) να γίνονται με δόση 2 γραμ./στρ. (0,4 δισκία/στρ.), η τρίτη 
εφαρμογή (στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 3 γραμ./στρ. (0,6 δισκία/στρ.) και η τέταρτη 
εφαρμογή (όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 4 γραμ./στρ. (0,8 δισκία/στρ.). 
2) Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις 
συνθήκες ανάπτυξης. 

 
 
 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 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα  

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι 
να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις 
επιφάνειες των φύλλων. 

 
 
 8  
 
 
 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής. 
 

 
 
 9  Εικονογράμματα 

κινδύνου 
_ 

 
 
 10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 
_ 
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 11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 
 
 
 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 
πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον 
ψεκασμό». 
 
SΡ1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (Μην 
καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφεύγετε 
τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).  
 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 
αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγουμένως τους φακούς επαφής. 
Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτε από το 
στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Συμβουλευτείτε γιατρό σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.  
Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε 
περίπτωση δυσφορίας ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
 

 13 Προστασία των καταναλωτών  
 
 

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

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

 

 Δεν απαιτείται -  
 
 

14  
 
 

Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από 
την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε 
θερμοκρασίες μικρότερες των 40 oC και μακριά από πηγές ανάφλεξης. 

 
 

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. 
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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. 

 
17    Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Η παρούσα άδεια θα ανακληθεί εάν ο κάτοχος της έγκρισης δεν υποβάλει στη ΣΕΑ και το MΦΙ τα  
επιπρόσθετα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμό πρωτ. 2355/27185/01.03.2016 
Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος 
GIBAIFAR 20 ST και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η ίδια απόφαση. 

 
 
Β 

Γενικές υποχρεώσεις  
  

 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη 
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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 
μελλοντική επανεξέταση. 
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 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. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 
 
                                                                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

 
 
             ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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