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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 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 

περιλαμβάνεται η δραστική ουσία Trichoderma asperellum strain TV-1. 

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

5. 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. 

6. 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.       

7. 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.     
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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. 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. 

10. Την με αριθ. 2130089 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν XEDAVIR, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος, που 

διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το από 2-8-2016 έγγραφο της Γαλλικής αρχής (αριθ. πρωτ. 

ΥΠΑΑΤ 8250/90155/8.8.16). 

11. Τις με αριθ. πρωτ. 4870/55458/12.5.16 και 6772/75205/1.7.16 αιτήσεις της εταιρείας INTRACHEM 

ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ M. EΠΕ για λογαριασμό της εταιρείας XEDA INTERNATIONAL SA Γαλλίας. 

12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη. 

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 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 

XEDAVIR (δραστική ουσία: Trichoderma asperellum strain TV-1). Η έγκριση χορηγείται 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 

60.555 

11-10-2016 

30-04-2020 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα XEDAVIR 

1.2.β Μορφή:  Βρέξιμη σκόνη (WP) 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
 

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών 
κατά ISO 

Trichoderma asperellum strain TV-1 
(πρώην Trichoderma viride strain TV1) 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

2,8 % (β/β) min  (1,0 x 1010) CFU 
Trichoderma asperellum  /kg) 

Χημική ομάδα --- 

Παρασκευαστής XEDA ITALIA Srl 
Via dell’ Arcolaio n.8, 47121 Forlì – Italy 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
XEDA ITALIA Srl 
Via dell’ Arcolaio n.8, 47121 Forlì – Italy  

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
 

 

α) Κάτοχος της άδειας: XEDA INTERNATIONAL S.A. 
1397 R.N. 7, ZAC la Crau, 
13670 SAINT-ANDIOL - FRANCE 
Τηλ.: 0033-490-902323, Fax:  0033-490-902320 
E-mail: info@xeda.com 

 

 με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία:  
INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 31, 115 23-ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-6460700, Fax: 210-6440762 
E-mail: info@intrachem.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά σύμφωνα με το ν. 
4036/2012: 

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 31, 115 23-ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-6460700, Fax: 210-6440762 
E-mail: info@intrachem.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: XEDA INTERNATIONAL S.A.  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
(πλήρης διεύθυνση): 

XEDA INTERNATIONAL S.A. 
1397 R.N. 7, ZAC la Crau, 
13670 SAINT-ANDIOL - FRANCE 

  

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1) XEDA INTERNATIONAL S.A. 
1397 R.N. 7, ZAC la Crau, 
13670 SAINT-ANDIOL – FRANCE 
2) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ, 57022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3) AGROTECHNICA ΥΙΟΙ ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ, 57022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: 2,8 % (β/β) 
Βοηθητικές ουσίες:  97,2 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακούλα σφραγισμένη με 
θερμοσυγκόλληση 

200 γρ. Σύνθετο αλουμίνιο, 
πολυαιθυλένιο ή COEX 

2 « 250 γρ. « 

3 « 0,5 kg « 
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4 « 1 kg « 

5 « 5 kg « 

6 Σάκος σφραγισμένος με 
θερμοσυγκόλληση 

10 kg “ 

7 « 20 kg “ 

 
 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  χρήστες 

 Τρόπος εφαρμογής:  Εφαρμόζεται στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο. 
Εφαρμογή στο έδαφος με διαβροχή του εδάφους ή μέσω των 
συστημάτων άρδευσης ή στο φυτικό υπόστρωμα με ενσωμάτωση. 
Τρόπος παρασκευής του διαλύματος: Η απαιτούμενη ποσότητα του 
σκευάσματος αναμιγνύεται με νερό  σε ένα κάδο υπό συνεχή 
ανάδευση.  Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής. 
Καθαρισμός των συσκευών εφαρμογής: Αμέσως μετά τη χρήση, 
ξεπλύντε καλά αντλίες, σωλήνες και ακροφύσια τρεις φορές με νερό.  
Ξεπλύντε καλά τα τοιχώματα των δοχείων χρήσης αδειάζοντας τα 
κατάλοιπα στους χώρους χρήσης. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας 
καταστρέφονται και απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους 
ανακύκλωσης. 
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 
oxadiazon και pendimethaline και με προϊόντα που έχουν ως βάση τις 
ουσίες azoxystrobine, chlorothalonil, iprodione, mancozeb, 
penconazole, thiram και  tolcofos-methyl. 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Συνιστάται η χρήση προστατευτικής 
ενδυμασίας και γαντιών κατά το χειρισμό. 
 

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο εδάφους με βάση το μύκητα Trichoderma asperellum 
στέλεχος TV1, ο οποίος είναι ένας ανταγωνιστής μύκητας με αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα και ικανότητα σχηματισμού αποικιών στο 
περιβάλλον και στα υποστρώματα ανάπτυξης, καθώς και ικανότητα 
υπεράσπισης των εδαφικών πόρων σε αντίθεση με άλλους 
μικροοργανισμούς του εδάφους. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
συνδυασμένα με μια αυξημένη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές 
εδαφολογικές – κλιματολογικές συνθήκες  τον καθιστούν ιδεώδη 
ανταγωνιστή στο έδαφος όπου ασκεί δράση καταστολής και 
περιορισμού των παθογόνων που είναι υπαίτια για τις σήψεις των 
ριζών όπως οι μύκητες Pythium spp., Phytophthora capsici, Rhizoctonia 
solani και Verticillum spp. Το στέλεχος TV1 απαντάται ευρέως στη 
φύση (και στο έδαφος) και δεν είναι γενετικά τροποποιημένο. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχοι Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγισ
τος 

αριθμ
ός 

εφαρ
μογώ
ν ανά 
καλλι
εργητι

κή 
περίο

δο 

γρ/ 
στρέμμ

α 
(max) 

γρ/ 100 
λίτρα 

διαλύ-
ματος 

Όγκος 
διαλύ-
ματος 
λίτρα /    

στρέμμα 

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ), 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ((Υ+Θ): 
ΡΙΖΩΔΗ (Παντζάρι, 
Καρότο, Ρίζες 
μαϊντανού, 
Ραπανάκι, 
Γλυκοπατάτα, 
Γογγύλι)  
ΒΟΛΒΩΔΗ (Σκόρδο, 
Κρεμμύδι) 
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτα, 
Πιπεριά, Μελιτζάνα) 
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ 
(Αγγούρι, 
Αγγουράκι, 
Κολοκυθάκι, Πεπόνι, 
Καρπούζι, 
Κολοκύθες) 
ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ 
(Μπρόκολο, 
Κουνουπίδι, Λάχανο 
Βρυξελλών, Λάχανο 
σαλάτας, 
Ελαιοκράμβη, 
Γογγυλοκράμβη)  
ΦΥΛΛΩΔΗ 
(Μαρούλι, Σπανάκι, 
Αντίδι, Σέλερι, 
Μαϊντανός) 
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
(Σπαράγγι, 
Αγκινάρα, Σέλινο, 
Μάραθο, Πράσο) 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ, ΒΟΤΑΝΑ 

Pythium spp., 
Phytophthora 
capsici, 
Rhizoctonia 
spp., 
Verticillium 
spp. 

500 
 
 
 
 
 
 

500-
1000 

γρ./m3 

100 
 
 
 
 
 
 
- 

500 
 
 
 
 
 
 

 50 
λίτ./m3 

Εφαρμογή εδάφους 
(διαβροχή εδάφους ή 
μέσω των συστημάτων 
άρδευσης) 
 
 
 
Ενσωμάτωση σε φυτικά 
υποστρώματα  
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
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(Φασκόμηλο, 
Δενδρολίβανο, 
Θυμάρι, Μέντα, 
Άνηθος) 
ΨΥΧΑΝΘΗ 
(Φασόλια, Φακές, 
Μπιζέλια, Αράπικο 
φιστίκι) 
ΠΑΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΣ 
ΦΥΤΩΡΙΑ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΦΥΤΩΝ (Υ+Θ) 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1)Για τα φυτικά υποστρώματα ο όγκος νερού είναι 50 λίτρα/m3 

2) Στάδιο ανάπτυξης και εποχή: Πριν από τη σπορά ή τη μεταφύτευση 

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

Π.χ.  Διαχείριση ανθεκτικότητας,  Οδηγίες για 
χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π. 

 

 
 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας 0 ημέρες  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν 0 ημέρες  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα 0 ημέρες  

 
 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που 
αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις 
συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.  

 

9  Σήμανση σκευάσματος: Δεν ταξινομείται 

 

10  Δηλώσεις επικινδυνότητας: καμία 
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11  Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

Ρ102+Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 
Ρ262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα 
Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν 
Ρ284 Φοράτε συσκευή ατομικής προστασίας της αναπνοής (φίλτρο 
Ρ3) 
Ρ411+Ρ235 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν 
τους 30ο C. Διατηρείται δροσερό. 
SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να 
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12  Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο: 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και   
ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο 
ερεθισμός επιμένει. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την περιοχή που έχει 
έλθει σε επαφή με το προϊόν με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, καλέστε ένα 
γιατρό. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   
13.1  Για όλες τις καλλιέργειες  δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ 
κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική) 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο 

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος: 

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά 
αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό (με θερμοκρασίες έως 30οC). Σε αυτές 
τις συνθήκες παραμένει σταθερό για εννέα (9) μήνες σε θερμοκρασία 
δωματίου από την ημερομηνία παρασκευής του ή για τουλάχιστο 
δώδεκα ( 12) μήνες σε κανονική ψύξη στο ψυγείο. 

 

 

 
 

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. 

 

 

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 Καν. 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  
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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