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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(κοχλιολειμακοκτόνο) XIREN H & G (δραστική ουσία: metaldehyde) για 

ερασιτεχνική χρήση»   
 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 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. 

4. 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.   

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

-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.  

6. 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.  

7. 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.       

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.  
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10. Την με αριθ. 2130106 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν DESIMO DUO, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος.  

11. Τo με αριθ. 4099/47675/19.4.16 έγγραφo της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς 
την αρμόδια αρχή της Γαλλίας καθώς και την από 22-7-2016 απάντηση αυτής (αριθμός 
εισερχόμενου πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 8880/97274/5.9.16). 

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”.   

14. Τις με αριθ. πρωτ. 11576/132746/30.11.15 , 4241/48830/21.4.16 και 8212/89689/5.8.16 αιτήσεις 
της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ M. EΠE για λογαριασμό της εταιρείας LONZA AG Ελβετίας, που 
εκπροσωπείται στην Ευρώπη από την εταιρεία LONZA GMBH Γερμανίας. 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) XIREN H & G (δραστική ουσία: 
metaldehyde) για ερασιτεχνική χρήση, 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 

5026/ΕΡ 
11-10-2016 
31-05-2022 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα XIREN H & G 

1.2.β Μορφή:  Κοκκώδες δόλωμα   (GB) 

 
1.3 Δραστικές ουσίες: 

Δραστική ουσία 1  

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

metaldehyde 
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98.5 % (β/β) min 
 

Χημική ομάδα metaldehyde 
(χημική ομάδα): Aλδεΰδη 

Παρασκευαστής δ.ο. Lonza AG 
Münchensteinerstrasse 38 
CH-4002 Basel, Ελβετία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση): 
Lonza AG 
Walliser Werke, Rottenstr. 6 
CH-3930 Visp,  
Ελβετία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της 
ΣΕΑ.  
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

  

α) Κάτοχος της άδειας: Lonza ΑG 
Münchensteinerstrasse 38 
CH-4002 Basel, Ελβετία 
Mε εκπρόσωπο στην Ε.Ε.: 
Lonza GMBH  
Nattermannallee 1 
D-50829 Cologne, Γερμανία 

 

     Υπεύθυνος επικοινωνίας: Απόστολος Σαμούδης 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Βασ. Κωνσταντίνου 32,  
19400-Κορωπί 
Τηλ.: 210 5223 834 
Fax: 210 5223 139 
E-mail: info@sipcam.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Βασ. Κωνσταντίνου 32,  
19400-Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834 
Fax: 210 5223 139 
E-mail: info@sipcam.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Lonza AG 
Münchensteinerstrasse 38 
CH-4002 Basel, Ελβετία 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  
1. Lonza AG 
Walliser Werke, Rottenstr. 6 
CH-3930 Visp, Eλβετία  
2.INDUSTRIAL CHIMICA Srl 

Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD) , Ιταλία  
 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  
1. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ, Θέση Ξηρό Πηγάδι, 
Μάνδρα Αττικής 
2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., Μάνδρα Αττικής 
2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε, Νέα Σάντα Κιλκίς,  
Τ.Κ. 56403 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: metaldehyde  3,04% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 96,96 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
έχει υποβληθεί και παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα Ι .  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ. 
 

 

 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.doc
ΑΔΑ: 7ΙΧΘ4653ΠΓ-Π9Υ



 

 

2 Συσκευασίες: 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλες με πώμα ασφαλείας και 
σύστημα δοσομέτρησης 

50, 100, 150, 200, 250, 
300, 350 gr  

ΗDPE με πώμα ασφαλείας 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες  χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται απ’ ευθείας στο έδαφος ομοιόμορφα με 
διασκορπισμό γύρω από τα εδώδιμα και μη εδώδιμα φυτά του κήπου.  
Κατά την εφαρμογή των pellets κοντά σε εδώδιμα φυτά θα πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός των pellets μέσα στα φυτά 
αυτά ή να ακουμπούν σε αυτά. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες) αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση 
ενέργειας.  
 
Συνδυαστικότητα: - 
Προφύλαξεις για τον χρήστη: Να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης και της εφαρμογής. 

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και 
γυμνοσαλιάγκων. Δρα δια επαφής και στομάχου. Mετά από λήψη του 
δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι 
γυμνοσάλιαγκες χάνουν την κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν.   

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις 
σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο 

Γραμ./τετρ. 
μέτρο 

Μαρούλι και 
παρόμοια 
(Σκαρόλα/ 
πλατύφυλλα 
αντίδια, 
Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, 
Κόκκινο Σινάπι, 
Φύλλα και βλαστοί 
του είδους  Brassica 
spp, Σπανάκι, 
Αντράκλα, 
Σέσκουλο/ φύλλα 
τεύτλων)  (Υ+Θ) 

Σαλιγκάρια 
 
Γυμνοσάλιαγκες 
 

0.7 

Ομοιόμορφος διασκορπισμός 
στην επιφάνεια του εδάφους 
μεταξύ των φυτών όταν 
γυμνοσάλιαγκες/σαλιγκάρια 
είναι ενεργά και όταν 
εμφανίζονται τα πρώτα 
συμπτώματα  

3 (ανά 14 ημέρες) 

Κράμβες 
(Κεφαλωτές 
κράμβες, 
Κουνουπίδι) (Υ+Θ) 

 
 
 

0.7 

Ομοιόμορφος διασκορπισμός 
στην επιφάνεια του εδάφους 
μεταξύ των φυτών όταν 
γυμνοσάλιαγκες/σαλιγκάρια 
είναι ενεργά και όταν 
εμφανίζονται τα πρώτα 
συμπτώματα 

 
 
 

3 (ανά 14 ημέρες) 
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Φράουλες (Υ+Θ) 

 
 
 

0.7 

Ομοιόμορφος διασκορπισμός 
στην επιφάνεια του εδάφους 
μεταξύ των φυτών όταν 
γυμνοσάλιαγκες/σαλιγκάρια 
είναι ενεργά και όταν 
εμφανίζονται τα πρώτα 
συμπτώματα  

 
 
 

3 (ανά 14 ημέρες) 

Καλλωπιστικά φυτά 
(Υ+Θ) 

 
 
 

0.7 

Ομοιόμορφος διασκορπισμός 
στην επιφάνεια του εδάφους 
μεταξύ των φυτών όταν 
γυμνοσάλιαγκες/σαλιγκάρια 
είναι ενεργά και όταν 
εμφανίζονται τα πρώτα 
συμπτώματα  

 
 
 

3 (ανά 14 ημέρες) 

Παρατηρήσεις: 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

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

- Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν 
αναμένεται βροχή. 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας -  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -  

 - 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. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες 
χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

ΚΑΝΕΝΑ  

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

ΚΑΜΙΑ 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
Ρ220  Διατηρείται/ Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/ καύσιμα υλικά. 
P270  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
           Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. 
           Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά 
           και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. 
           Φοράτε πάντοτε γάντια κατά την χρήση. 
           Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά 
           ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι (σε περίπτωση μη 
           ετοιμόχρηστου σκευάσματος). 
           Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποιείτε της συσκευασίας. 
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11α  Συμπληρωματικές 
πληροφορίες EUH 

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το  
               περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11β  Ειδικές φράσεις για 
χρήση ως 
φυτοπροστατευτικό 
προϊόν 

SP1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. Μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
SPe6 Για την προστασία των πουλιών και των άγριων ζώων, απομακρύνετε 
όσο προϊόν έχει χυθεί. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 
την ετικέτα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα,  ξεπλυθείτε 
αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού του 
δέρματος ή αλλεργικής αντίδρασης συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο 
νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Zητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Ξεπλύνετε το 
στόμα με νερό και πιείτε μετά άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς 
ιατρική συμβουλή. Μη χορηγήσετε  τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν 
διατηρεί τις αισθήσεις του. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777   

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 
13.1  Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει. 
 

13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης πλην 
καλλωπιστικών φυτών 

1 ημέρα 

 Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) Μη εφαρμόσιμο 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν 
αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά 
αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό και θερμοκρασία περιβάλλοντος <35 ο C. 

 

 

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 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. 

 

 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
ΑΔΑ: 7ΙΧΘ4653ΠΓ-Π9Υ



 

 

 

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 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. 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  
 

ΑΔΑ: 7ΙΧΘ4653ΠΓ-Π9Υ
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