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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   17 - 12 - 2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13467/156827 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF SE CROP PROTECTION DIVISION 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  P.O. BOX 120 

TELEFAX: 210 92 12 090  67114 LIMBURGERHOF, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  Δια της: 

Τηλέφωνο: 210 928 72 25   BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
e-mail: syg058@minagric.gr   Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449, 153 43 

    ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο)  ARRAT 25/50 WG ” 

 

  (με απόδειξη) 

    

    

    

    

AΠΟΦΑΣΗ  

 O  

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 21
ης

 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 

ειδικότερο τα άρθρα 29 και 33 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις 

3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και 

μειγμάτων 

4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

5. Τον Καν. 540/2011 της Επιτροπής της 25
ης

 Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Καν. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των 

εγκριμένων δραστικών. 

6. Τον Καν. 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. 

7. Την σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Χώρας μας (Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο). 

mailto:syg058@minagric.gr
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8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

9. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

10. Την 103646/22.12.2011 αίτηση της εταιρείας BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούμε  οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009,  

 άρθρα 29 και 33, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ARRAT 25/50 WG της εταιρείας BASF ΕΛΛΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

 με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70062 

17/12/2013 

30/11/2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα ARRAT 25/50 WG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκοι (WG) 

 

1.3 Δραστικές ουσίες 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 

ISO 
Tritosulfuron  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96% (β/β) min 

Χημική ομάδα σουλφονυλουρίες 

Παρασκευαστής BASF SE 

67056 Ludwigshafen 

Germany 

Crop Protection Division: 

P.O. Box 120 

67114 Limburgerhof 

Germany 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. SALTIGO GmbH 

51369 LEVERKUSEN 

Germany 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως προσδιορίζονται στο τμήμα C της 

αίτησης, που κατατέθηκε από την εταιρεία. 
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Δραστική ουσία 2 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Dicamba 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

85% (β/β) min 

Χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα 

Παρασκευαστής BASF SE 

67056 Ludwigshafen 

Germany 

Crop Protection Division: 

P.O. Box 120 

67114 Limburgerhof 

Germany 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. BASF Corporation 

Agricultural Products 

14385 West Port Arthur Road 

Beaumont, TX 

USA 77705 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως προσδιορίζονται στο τμήμα C της αίτησης, 

που κατατέθηκε από την εταιρεία. 

 



ΑΔΑ: ΒΛΓ1Β-6ΛΙ 

 Σελίδα 4 
 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  BASF SE 

Crop Protection Division 

P.O. Box 120 

67114 Limburgerhof, Γερμανία  

 Υπεύθυνος επικοινωνίας  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449,153 43, Αγία Παρασκευή 

 

ΑΜE: BASGR 

Τ.Κ. 151 25 

Τηλ.: 210 6860100 

Fax: 210 6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά 

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449,153 43, Αγία Παρασκευή 

 

ΑΜE: BASGR 

Τ.Κ. 151 25 

Τηλ.: 210 6860100 

Fax: 210 6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  BASF SE 

Crop Protection Division 

P.O. Box 120 

67114 Limburgerhof, Γερμανία 

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος  

IPT Pergande GmbH 

Wilfried Pergande Platz 1 

06369 Weißandt-Gölzau 

Germany 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος  

IPT Pergande GmbH 

Wilfried Pergande Platz 1 

06369 Weißandt-Gölzau 

Germany 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστικές ουσίες  

tritosulfuron: 25 % β/β +  dicamba:  50% β/β 

Βοηθητικές ουσίες:  9,3% β/β  
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 

στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

mailto:dimitris.theodosiou@basf.com
mailto:dimitris.theodosiou@basf.com
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2 Συσκευασία(ες)    

2.2 Συσκευασία(ες):    

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.8 

κιλά 

Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) 

2  Δοχεία 1, 3, 5, 10 κιλά Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) 

 

3 Οδηγίες χρήσης:   Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 Τρόπος εφαρμογής:  

Ψεκασμός καλύψεως. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. 

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. 

Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. 

Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, 

συνεχίζοντας υπό ανάδευση. 
 

Καθαρισμός του ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 

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

εξαρτήματα του ψεκαστικού. 

 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, 

για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 

συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης:  

To ARRAT καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια, μεταφυτρωτικά στις 

καλλιέργειες του σιταριού (μαλακό και σκληρό) και κριθαριού. 

Είναι μίγμα δυο διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, με δράση από 

φυλλώματος και από τις ρίζες. To tritosulfuron με δράση στη βιοσύνθεση 

του οξυκογαλακτικού στη βιοσύνθεση των αμινοξέων και του dicamba 

που ανήκει στα παράγωγα του βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

γρ/ 
στρέμμα 

 

γρ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 
 
Σιτάρι  
(μαλακό και 
σκληρό) 
 
 
 
Κριθάρι 

Κοινή 

Παπαρούνα 

(Papaver 

rhoeas) 

 Μεγ. 

Κολλητσίδα 

(Galium 

aparine) 

Πολυκόμπι 

(Polygonum 

aviculare) 

Αναρ. 

Πολύγωνο 

(Bilderdykia 

convolvulus) 

Καπνόχορτο 

(Fumaria 

officinalis) 

Ανθεμίδα 

(Anthemis 

arvensis) 

Ραπανίδα 

(Raphanus 

raphanistrum) 

Χαμομήλι 

(Matricaria 

chamomilla) 

Άγριο Σινάπι 

(Sinapis 

arvensis) 

 Ήμερο Σινάπι 

(Sinapis alba) 

Στελλάρια 

(Stellaria 

media) 

Ρανούγκουλος   

(Ranunculus 

repens) 

Σειληνοί 

(Silene sp.) 

Γαλέοψη 

(Galeopsis 

 
15 - 20 

 
- 

 
25-40 

 
Εφαρμογή από 
την έναρξη, ως 
και το τέλος του 
αδερφώματος  
της καλλιέργειας, 
και τα ζιζάνια 
είναι στο στάδιο 
των 2-4 φύλλων. 

 
1 
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segetum) 

Καψέλα 

(Capsela 

bursa-

pastoris) 

 

Μετρίως 

ευαίσθητα 

ζιζάνια: 

 

Βερόνικα 

(Veronica 

persica, 

Veronica 

hederifolia)  

Ζωχός κοινός 

(Sonchus 

oleraceus) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων  

• Σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού DASH HC στη 

δόση των 50 κ.εκ. / στρέμμα. 
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6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί  

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι 

αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικά 

μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται 

εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο 

δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και:  

 

 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 

τατευόμενης καλλιέργειας 

-- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των  

καλλιεργειών που ακολουθούν  

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να 

ακολουθήσει άμεσα σπορά σιτηρών και καλαμποκιού. 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου  

ή των ζώων στην καλλιέργεια  

στην οποία έχει εφαρμοστεί το  

σκεύασμα 

«Κατάλληλα γάντια, μακρύ παντελόνι και ανθεκτικά 
υποδήματα πρέπει  να φορεθούν σε περίπτωση που ο 
εργαζόμενος εισέρχεται στο χώρο λίγο 

 μετά τον ψεκασμό». 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. 
 

 
 

9  Κατηγορία κινδύνου 
 

Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 

 

GHS07 

 
 

GHS09 

 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου: 
EUH401:Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις 
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11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

PP102: Μακριά από παιδιά. 
P264: Πλύνετε τα μέσα προστασίας και μηχανήματα εφαρμογής 
 σχολαστικά μετά το χειρισμό 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα  
ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε  
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. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  

 

 

12  Πρώτες βοήθειες 

- Αντίδοτο 

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. 
 
Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρείστε τον παθόντα ήρεμο και  
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό.  
Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και  
σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο  
τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική  
συμβουλή. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα 
 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  Σιτάρι (μαλακό και σκληρό),  Δεν ορίζεται 
   Κριθάρι 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενo.   Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια.  
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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. 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης 
να υποβάλει στην ΣΕΑ με κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης: 
Α) στοιχεία για το pH του σκευάσματος μαζί με το επιφανειοδραστικό (BAS 16000  S), σε νερό CIPAC D 
Β) στοιχεία που να δηλώνουν/αποδεικνύουν  το LOQ της μεθόδου CF-A 593, για τον προσδιορισμό της 
τοξικολογικά σημαντικής πρόσμιξης AMTT στο σκεύασμα 

 

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. 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 

 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

     ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

  α/α 

  
   

   

     Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
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