
1 

 

 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   11.04.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3054/88376 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Fine Agrochemicals Limited, Ην. Βασίλειο 
Ταχ.  Κώδικας:  
Πληροφορίες: 

176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Δ. Κοτσαρίνη 

 (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
1

ο
 χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, 

Τηλέφωνο: 210 9287256  ΤΘ 100, 19002, Παιανία 
e-mail: dkotsarini@minagric.gr e-mail: info@hellafarm.gr 

    
  
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8231 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) EXILIS SL (δ.ο. 6-benzyladenine 2% β/o) ως προς την 
ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την 
τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος» 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ειδικότερα τα άρθρα 45 

και 32.1 αυτού. 

2. Το ν. 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. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

4. Το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού. 

5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20). 

6. Το με αριθ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών 

διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

7. Τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2007 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση 

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών 1-δεκανόλη, 1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο, 6-βενζυλαδενίνη, acequinocyl (ασεκινοκύλη), 

ιός τύπου κοκκιώσεων Adoxophyes orana, θειικό αργίλιο, amisulbrom (αμισουλβρώμη), Aureobasidium 

pullulans (στελέχη DSM 14940 και DSM 14941), azadirachtin (αζαδιραχτίνη), Bacillus pumilus QST 2808, 

benalaxyl-M (βεναλαξύλη-Μ), bixafen (βιξαφένη), bupirimate (βουπιριμάτη), Candida oleophila στέλεχος 

O, chlorantraniliprole (χλωραντρανιλιπρόλη), φωσφονικό δινάτριο, dithianon (διθειανόνη), dodine 

(δωδίνη), emamectin (εμαμεκτίνη), flubendiamide (φλουβενοδιαμίδη), fluometuron (φλουομετουρόνη), 
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fluxapyroxad (φλουξαπυροξάδη), flutriafol (φλουτριαφόλη), hexythiazox (εξυθειαζόξη), imazamox 

(ιμαζαμόξη), ipconazole (ιπκοναζόλη), isoxaben (ισοξαβένη), L-ασκορβικό οξύ, θειική άσβεστος, 

πορτοκαλέλαιο, Paecilomyces fumosoroseus στέλεχος FE 9901, pendimethalin (πενδιμεθαλίνη), penflufen 

(πενφλουφαίνη), penthiopyrad (πενθειοπυράδη), φωσφονικά άλατα του καλίου, prosulfuron 

(προσουλφουρόνη), Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134, pyridalyl (πυριδαλύλη), pyriofenone 

(πυριοφαινόνη), pyroxsulam (πυροξουλάμη), quinmerac (κινομεράκη), S-αμπσισικό οξύ, sedaxane 

(σεδαξάνιο), sintofen (σιντοφένη), θειοθειικό αργυρονάτριο, spinetoram (σπινετοράμη), spirotetramat 

(σπειροτετραμάτη), Streptomyces lydicus στέλεχος WYEC 108, tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη), 

tebufenozide (τεβουφενοζίδη), tembotrione (τεμποτριόνη), thiencarbazone (θειενκαρβαζόνη), 

valifenalate (βαλιφεναλάτη), φωσφίδιο του ψευδαργύρου. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 10142/112964/10.03.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8231 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) EXILIS SL (δ.ο. 

6-benzyladenine 2% β/o). 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 3054/88376/01.04.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I.      Τροποποιούμε τη με αριθ. 8231 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(φυτορρυθμιστική ουσία) EXILIS SL (δ.ο. 6-benzyladenine 2% β/o) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

10142/112964/10.03.2015 απόφασή μας ως προς την ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του υπεύθυνου 

επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και 

συσκευασίας του σκευάσματος. 

 

Τα σημεία 1.1β, 1.4α, 1,4β, 1.4ε και 1.4στ διαμορφώνονται ως εξής:  

1  Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 8231 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 10.03.2015 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 31.08.2025 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

 

α) Κάτοχος της άδειας Fine Agrochemicals Limited, 

Hill End House, 

Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK 

Τηλ.: +44 1905 361800 

Fax: + 44 1905 361810 

E-mail: mariam@fine.eu 

  

    Υπεύθυνος επικοινωνίας Χελλαφάρμ Α.Ε. 

1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου 
Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία 
Τηλ: 210 6800900 

Fax: 210 6833488 

E-mail: info@hellafarm.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά Χελλαφάρμ Α.Ε. 

1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου 
Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία 
Τηλ: 210 6800900 

Fax: 210 6833488 

E-mail: info@hellafarm.gr 
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ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. Schirm GmbH  

Mecklenburger Str. 229, D-23568 Lübeck, 

Γερμανία 

2. Chemark Zrt.,  
Peremarton gyártelep, 06/75. hrsz., HU-8182 
Berhida, Ουγγαρία 

  

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. Schirm GmbH  

Mecklenburger Str. 229, D-23568 Lübeck, 

Γερμανία 

2. Chemark Zrt.,  
Peremarton gyártelep, 06/75. hrsz., HU-8182 
Berhida, Ουγγαρία  

3. Χελλαφάρμ Α.Ε.,  

Άγιος Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας 

 

II. Διάθεση αποθεμάτων 

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 

2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας. 

3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες 

του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα. 

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 10142/112964/10.03.2015 απόφασή μας. 

 

 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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