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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) 

METASH 3 GB (δραστική ουσία: metaldehyde) »  
 
 

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 ειδικότερα το άρθρο 37 παρ. 4 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 metaldehyde. 

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 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.  

6. Τον Κανονισμό (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”. 
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9. Την με αριθ. 2016-12-14 P01 (SZ) έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Μάλτας για το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν METASH 3 GB, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος που 
αναρτήθηκε από τις αρχές της Μάλτας στον ιστότοπο CIRCABC.  

10. Τη με αριθ. 1606/16641//14.2.17 Απόφαση (Β΄ 629) με θέμα τη “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης,  
Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

11. Τις με αριθ. πρωτ. 13326/155336/13.12.13 σχετική αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και 
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., καθώς και τα 
με αριθ. πρωτ. 8039/77931/18.7.17 υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 37.4 του Κανονισμού 1107/2009, 
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) METASH 3 GB (δραστική ουσία: 
metaldehyde) της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., με τα ακόλουθα στοιχεία:    

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 5027 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 16.08.2017 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 31.05.2022 

   
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα METASH 3 GB  

1.2.β Μορφή: Κοκκώδες δόλωμα (GB)  

 
1.3 Δραστική ουσία 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO metaldehyde 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98.5% (w/w) min 

Χημική ομάδα ακεταλδεΰδες   

Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED  
Domnic Road 29th, Bandra (West), 
MUMBAI - 400 050  Iνδία   
με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη την εταιρεία: 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, Ισπανία  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. XUZHOU NUOTE CHEMICAL CO. LTD, 
BAIJI , QINGSHANQUAN, JIAWANG DISTRICT, 
XUZHOU, JIANGSU, ΚΙΝΑ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
metaldehyde προσδιορίζονται στο Τμήμα JII της 
αίτησης με ημερομηνία 31/05/11 και παραμένουν 
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, Ισπανία  
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    Υπεύθυνος επικοινωνίας  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.”Agribiz”  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 74 71 000 
Fax: 210 74 71 009 
E-mail: atoutoutzidakis@agribiz.gr     

 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά  ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 26, 
570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 569630-3 
Fax: 3210 707047 
E-mail: farmachem@otenet.gr  
registration@farmachem.gr  

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  SHARDA CROPCHEM LIMITED  
Domnic Road 29th, Bandra (West) MUMBAI 400 
050,  Iνδία   

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος  Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A). 
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία 
& 
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (Padova), Ιταλία 
& 
INDUSTRIAL CHIMICA SRL 
Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Ιταλία  
& 
CHEMICAL SMITH, S.L 
C/ GARROTXA 1  NAU A , 08192 - Sant Quirze del 
Valles, Barcelona, Ισπανία 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος  Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A). 
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία  
&  
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (Padova), Ιταλία 
& 
INDUSTRIAL CHIMICA SRL 
Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Ιταλία 
& 
CHEMICAL SMITH, S.L 
C/ GARROTXA 1  NAU A , 08192 - Sant Quirze del 
Valles, Barcelona, Ισπανία  
& 
Móraagro Kft. 
3937 Komlóska, Rákóczi út 121, Hungary Mail 
address: 6782 Mórahalom, V. ker. 85th , Ουγγαρία 
&  
ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,  
Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ 
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& 
AGROTECHNICA OBEE 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου (Τ.Θ. 1112) 
Τ.Κ. 570 22+ Θεσσαλονίκη  
&  
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
BI.ΠΕ.Θ. 
Τ.Θ. 26, 
570 22 – Θεσ/νίκη 
& 
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,  
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής 
Τ.Κ. 196 00 
& 
DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E. 
Αγ. Σοφίας, Μηλιάδηστα 
19 300, Ασπρόπυργος 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία Metaldehyde 3% (β/β)   
Βοηθητικές ουσίες 96,95% β/β  
Περιέχει πικραντικό παράγοντα  

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Κουτί με εσωτερική 
σακούλα 

100, 200, 250, 500, 700, 750 γραμ. και 1, 
(1,5), 3, 5 και 7 κιλών 

Κουτί χάρτινο 
Σακούλα πολυαιθυλενίου 

2. Τυπωμένη σακούλα 100, 200, 250, 350, 500, 700, 750 γραμ. 
και 1, (1,5), 3, 5 και 7 κιλών 

Πολυαιθυλένιο 

3. Σάκοι 5, 7, 10, 20 και 25 κιλών χάρτινοι τρίφυλλοι, με εσωτερική 
επένδυση πολυαιθυλενίου ή 
εσωτερική σακούλα 
πολυαιθυλενίου 

4. Σάκοι 5, 7, 10, 20 και 25 κιλών Πολυαιθυλένιο 

 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Τρόπος εφαρμογής: Η εφαρμογή γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς 
κοκκωδών σκευασμάτων ή λιπασμάτων, στην γραμμή σποράς  ή φύτευσης ή 
ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους.  
Συνδυαστικότητα: --  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --   
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας 
(σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε 
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Κοχλιολειμακοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση 
σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Μετά από λήψη του δολώματος και την αρχική 
υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την 
κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν 
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5 5.1 Φάσμα δράσης  

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
Δόσεις 

σκευάσματος 
γρ. σκεκ./ στρ 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο. 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε ημέρες 

Ελαιοκράμβη 
BRSNN 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια) HELXAS 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DERORE, 
ARIOHO. 

700 

Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, από 
την σπορά μέχρι το στάδιο της 
«ροζέτας»   

3 / 7 – 10 

Σιτάρι TRZAX, 
κριθάρι HORVX, 
βρώμη AVESA, 
σίκαλη SECCE και 
triticale TTLRI 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια) HELXAS 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DERORE, 
ARIOHO. 

700 

Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους από 
την σπορά μέχρι το τέλος του 
αδελφώματος  

3 / 7 – 10 

Καλλωπιστικά 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια) HELXAS 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DERORE, 
ARIOHO. 

700 

Εφαρμογή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους κατά 
την σπορά ή φύτευση και 
επανάληψη ανάλογα με την 
προσβολή.  

3 / 7 – 10 

Χλοοτάπητας  

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια) HELXAS 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DERORE, 
ARIOHO. 

700 

Εφαρμογή σε όλη την 
επιφάνεια κατά την σπορά ή 
φύτευση και επανάληψη 
ανάλογα με την προσβολή.  

3 / 7 – 10  

Παρατηρήσεις:  
1. H εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν επικρατεί υγρασία και ήπιος καιρός 

και τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.  
2. Εφαρμόστε αμέσως με την έναρξη της προσβολής  
3. Όταν η προσβολή είναι βαριά ή παρατεταμένη, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής 
4. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή διότι μπορεί να μειωθεί η διάρκεια δράσης των κόκκων.  
5. Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος. 
6. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε λίγες μέρες πριν από καλλιεργητικές εργασίες. Εναλλακτικά, 

εφαρμόστε λίγο πριν ή λίγο μετά τις καλλιεργητικές εργασίες. 
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 

--- 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 

 -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης 
καλλιέργειας 

--- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που ακολουθούν 

--- 
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ΑΔΑ: 78ΝΠ4653ΠΓ-ΦΞΙ



 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια που 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 Κατηγορία 
κινδύνου 

--- 

 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

--- 

 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο  
P102: Μακριά από παιδιά.  
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια από νεοπρένιο / προστατευτική 
ενδυμασία.  
Φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
κατά την εφαρμογή.  
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς 
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
Spe6: Για να προστατέψτε τα άγρια πουλιά/θηλαστικά μαζέψτε όσο προϊόν έχει 
χυθεί κατά λάθος    
Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί  σε απόσταση 5 μέτρων από τις 
όχθες επιφανειακών υδάτων (ρυάκι ή κανάλι). Για να επιτευχθεί αυτό, οι 
χρήστες θα πρέπει να υπολογίσουν το πλάτος διασποράς του μηχανήματος,  
πριν την εφαρμογή. 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12 Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη 
προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν 
έχει τις αισθήσεις του.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά 
λεπτά.  Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά 
προϊόντα 

Ημέρες 

Μη εφαρμόσιμο 

 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος. 

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, 
δροσερό (θερμοκρασίες < 35°C) και καλά αεριζόμενο, μακριά από την 
έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο 
(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 
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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 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 24 μηνών 
από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

- A fully validated method for the analysis of air, in agreement with SANCO 825/00 rev 8.1. 
 

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. 

 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
 

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