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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,        10.08.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  7884/210338 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Suterra Europe Biocontrol S.L. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπευθύνου επικοινωνίας, 
FAX: 210 92 12 090  της εταιρείας 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου,  
e-mail: navramidis@minagric.gr  ΤΘ 100, ΤΚ 19002, Παιανία 
 
 

   e-mail:  info@hellafarm.gr)  
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 
BioMagnet ORO™ (δ.ο. deltamethrin 0,03% β/β)». 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
ειδικότερα το άρθρο 33 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει 
συμπεριληφθεί η δραστική ουσία deltamethrin. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) με αριθμό 2020/1511 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2020 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την 
παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, 
clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, 
diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, 
MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, picloram, prosulfocarb, sulphur, triflusulfuron και 
tritosulfuron.  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 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) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
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8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2018/832 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 
cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, 
folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, 
sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 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) με αριθμό 1907/2006. 

10. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
11. 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. 

12. Την 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).  

13. Τη με αριθμό πρωτ. 7566/200481/28.07.2021 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής 
Αξιολόγησης.  

14. Τη με αριθμό πρωτ. 9094/243595/04.09.2020 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 
7884/210338/09.08.2021 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., ως 
υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Suterra Europe Biocontrol S.L., Ισπανίας. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BioMagnet ORO™ της εταιρείας Suterra Europe 
Biocontrol S.L., Ισπανίας, 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 

14780 
10.08.2021 
31.10.2022 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα BioMagnet ORO™ 

1.2.β Μορφή Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης (RB) 

 
1.3 Δραστική ουσία 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Deltamethrin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

98,5% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα: Πυρεθρινοειδή  

 

Παρασκευαστής:  Isagro S.p.A. 
Caldera Business Park, via Caldera 21, 20153 
Μιλάνο, Ιταλία 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
ISAGRO (ASIA) AGROCHEMICALS Pvt. Ltd 
640, G.I.D.C. Industrial State, Panoli 394 116, Distrite Bharuch, 
Gujarat, Ινδία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
deltamethrin της εταιρείας Suterra Europe Biocontrol S.L., 
όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθμό πρωτ. 
9094/243595/04.09.2020 έγγραφο. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

 

α) Κάτοχος της άδειας: Suterra Europe Biocontrol S.L. 
Plaza de América 2, Planta 9, 46004 Valencia, Ισπανία 
Τel.: +34 963 956 743 
Fax: +34 93647 95 05 
e-mail:  regulatory@suterra.com 

 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ 100, ΤΚ 19002, 
Παιανία 
Τηλ.: 2106800900 
Fax: 2106833488 

e-mail: info@hellafarm.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά:  

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ 100, ΤΚ 19002, 
Παιανία 
Τηλ.: 2106800900 
Fax: 2106833488 
e-mail: info@hellafarm.gr  

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Suterra LLC  
20950 NE Talus Place, 97701 Bend Oregon, HΠΑ 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Suterra LLC 
20950 NE Talus Place, 97701 Bend Oregon, HΠΑ 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Suterra LLC 
20950 NE Talus Place, 97701 Bend Oregon, HΠΑ 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Deltamethrin 0,03% β/β,  
Βοηθητικές ουσίες: έως 100 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με το με αριθμό πρωτ. 
9094/243595/04.09.2020 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ.  
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2 Συσκευασίες: 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 

Ετοιμόχρηστη 
παγίδα 

Χαρτοκιβώτιο (57,2 x 47 x 76,2 εκ.) με 
περιεχόμενο έως είκοσι (20) σακούλες 

(45,7-76,2 x 33-43,2 x 12,5-35,6 εκ.) 
(20-100 παγίδες/σακούλα) 

Χαρτόνι ECT (Χαρτοκιβώτιο) 
Foil, PET, LDPE, laminate film (Σακούλα) 

PE (Παγίδα) 

 

3 Οδηγίες χρήσης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  χρήστες.   
Τρόπος εφαρμογής: 
Αναρτήστε τις παγίδες σε γερά κλαδιά χρησιμοποιώντας τον 
ενσωματωμένο γάντζο. Τοποθετήστε τις παγίδες στο εξωτερικό της κόμης 
στην πιο ηλιόλουστη πλευρά και όσο το δυνατόν ψηλότερα.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: 
Οι παγίδες μετά τη χρήση τους και τα υλικά συσκευασίας αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση 
ενέργειας. 

 
 
 
 

  

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Το BioMagnet ORO™ είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν που βασίζεται 
στην τεχνική της προσέλκυσης και θανάτωσης (attract & kill) για τον 
έλεγχο του δάκου (Bactrocera oleae) στην καλλιέργεια της ελιάς. 
Αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένες παγίδες έτσι ώστε να αναρτώνται 
εύκολα στα κλαδιά των δέντρων. Στις παγίδες περιέχεται ελκυστικό 
τροφής ενώ η εξωτερική επιφάνειά τους είναι καλυμμένη με τη δραστική 
ουσία deltamethrin (εντομοκτόνο) σε πολύ χαμηλή  συγκέντρωση (0.03% 
β/β).  
Τα ακμαία αρσενικά άτομα του δάκου προσελκύονται από το τροφικό 
ελκυστικό και όταν έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας, 
θανατώνονται. 

 

 

5 Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Αριθμός παγίδων/ 
στρέμμα 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

 

Ελιά 
(OLVEU) 

∆άκος της ελιάς 
(Bactrocera oleae  

- DACUOL) 

5-10 
 

Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς 
όταν ο πληθυσμός του 
εντόμου είναι ακόμη 

χαμηλός και πάντα πριν οι 
καρποί γίνουν δεκτικοί στην 

προσβολή. 
(BBCH 50-79) 

1 

Παρατηρήσεις: 
1. Διάρκεια προστασίας: Mία καλλιεργητική περίοδο. 
2. Συνιστάται η χρήση παγίδων παρακολούθησης του Bactrocera oleae για τον καθορισμό του 

σωστού χρόνου ανάρτησης και τον αριθμό των παγίδων. 
3. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 5 παγίδες σε περίπτωση μικρής πίεσης πληθυσμού και 

περισσότερες, με μέγιστο τις 10 παγίδες ανά στρέμμα σε περίπτωση μέτριας ή υψηλής πίεσης 
πληθυσμού. 
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6 Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας  
ή περιβαλλοντικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή  
να αποκλειστεί: 

Η παγίδα περιέχει deltamethrin, που ανήκει στην ομάδα 3 A κατά 
IRAC. 
Κατανείμετε τις παγίδες στον ελαιώνα σύμφωνα με την επιθυμητή 
δόση, η οποία εξαρτάται από το ιστορικό προσβολής, τα γειτονικά 
τεμάχια και την αναμενόμενη πίεση προσβολής το τρέχον έτος. 
Ενισχύστε τα όρια του αγρού ή άλλων ιδιαίτερα δύσκολων σημείων. 
Προστατέψτε το προϊόν κατά τις εργασίες και το κλάδεμα. 
 
Η χρήση άλλων μεθόδων καταπολέμησης μπορεί να κριθεί 
απαραίτητη και θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε παρακολούθηση 
του πληθυσμού του εντόμου και επιτόπιο έλεγχο (εκτίμηση των 
προσβολών στον αγρό και προτύπων πρόβλεψης του εντόμου βάσει 
θερμικών ορίων ανάπτυξης). 
Εναλλακτικές μέθοδοι καταπολέμησης για τη διαχείριση 
ανθεκτικότητας: 
1. Ψεκασμοί φυλλώματος με εντομοκτόνα που περιέχουν δ.ο. που 
ανήκουν σε ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. 
2. Δολωματικοί ψεκασμοί. 
3. Μαζική παγίδευση. 
4. Τεχνική εξαπόλυσης στείρων εντόμων (απελευθέρωση στείρων 
αρσενικών). 
5. Καλλιεργητικές τεχνικές. 

 

 

 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας    

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της   

 προστατευόμενης  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 όταν χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.  

 

 

 

9 Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

 
 GHS09         GHS07 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
Περιέχει Ammonium carbonate.  
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11 Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τους ατμούς. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 
Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.   

 

 

 

 

 

12 Πρώτες βοήθειες 
Αντίδοτο: 

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P330: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και 
είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. 
Πλύνετε απαλά με άφθονο σαπούνι και νερό για 15-20 λεπτά. Εάν 
εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.  
Σε περίπτωση εισπνοής: εάν υπάρχει αναπνευστική δυσκολία, 
μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και διατηρήστε τον σε 
ηρεμία, σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν εμφανιστούν 
συμπτώματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777. 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ελιά Μη εφαρμόσιμο  

 

14 Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: 

Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό και 
καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία μικρότερη των 40oC, 
διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια. 

 

 

 
 

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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες 

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. 
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17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας     
απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις ακόλουθες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:  

• Μελέτη σταθερότητας του σκευάσματος. 
 

 
Β Γενικές υποχρεώσεις    
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει 

τη 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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1107/2009 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. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά 
ζητηθούν.  
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 
 
 

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

                      
                    

 
     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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