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ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνo) ELLATHION DP (δ.ο. sulphur 96 % β/β)» 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
      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 34 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης διάφορων δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV), 
στον οποίο περιλαμβάνεται το θείο. 

5. 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 ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

6. 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) αριθ. 1907/2006. 

7. Τη με αριθμό 60599  έγκριση του φυτοπροστατευτικού προιόντος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 
96 DP (δ.ο. sulphur), η οποία χορηγήθηκε με αριθμ. πρωτ. 10665/116285 π.ε/09.02.2017 απόφαση 
μας. 
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8. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

9. Την με αρ. πρωτ. 7894/191473/29.07.2019 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε 
– “AGRIBIZ”, ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES S.A, 
Ισπανίας. 

 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ELLATHION DP (δ.ο. sulphur 96 % β/β) 
της εταιρείας AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES S.A, 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 

60894 
04.10.2019 
31.12.2021 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα ELLATHION DP 

1.2.β Μορφή Σκόνη επίπασης (DP) 

 
 
1.3 Δραστική ουσία  
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: sulphur  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

min 990 g/kg  

   

Χημική ομάδα: Θείο στοιχειακό (S)  

 

Παρασκευαστής: REPSOL LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES S.A. (RYLESA) 
Orense 34, 28020 Madrid, Ισπανία. 

 

   

Εργοστάσιo παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y 
ESPECIALIDADES S.A. 
Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12, 
C13500 Puertollano, Ciudad Real, Ισπανία 
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Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
προσδιορίζονται στην αίτηση του πανομοιότυπου προϊόντος 
SULPHUR AFEPASA 96 DP της εταιρείας AZUFRERA Y 
FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. 
(AFEPASA) 
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 
43120, Constantí (Tarragona), Ισπανία. 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:  

ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. 
Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00, Μάνδρα Αττικής 
Τηλ.: 210 5550431 
Fax: 210 5556100 
E-mail: ellagret@ellagret.gr 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. 
(AFEPASA) 
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 
43120, Constantí (Tarragona), Ισπανία 

  
  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. 
(AFEPASA) 

Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 
1-7, 43120, Constantí (Tarragona), Ισπανία. 

  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. 
(AFEPASA) 
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 
43120, Constantí (Tarragona), Ισπανία. 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία: sulphur 96 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 3,04 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 
7894/191473/29.07.2019 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 
Σακούλα 1 κιλό έως 2 κιλά 

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή σύνθετο (metalized 
polyester και πολυαιθυλένιο 
εσωτερικά). 

2 
Σάκος 5 κιλά έως 25 κιλά 

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή σύνθετο (metalized 
polyester και πολυαιθυλένιο 
εσωτερικά). 

 

3 
 

Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής: Με επίπαση ως έχει. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα 
συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του. 

  

 
 

  

4  Κατηγορία και τρόπος 
δράσης: 

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. 

 

 
 
5 Φάσμα δράσης 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
κιλά/στρ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών/ 
Καλλιεργητική 
περίοδο / 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

Αμπέλι 
VITVI 
(επιτραπέζια 
και 
οινοποιήσιμα 
σταφύλια) 

Ωίδιο 
(Uncinula 
necator – 
UNCINE) 

2,5 - 3 Συνιστώνται μέχρι 5 εφαρμογές, 
ενδεικτικά από την έναρξη της 
άνθησης (BBCH >60) μέχρι και 5 
ημέρες πριν τη συγκομιδή. 

 

5 / 5-10 

Τομάτα 
LYPES 
(υπαίθρου) 

Ωίδιο 
(Leveillula 
taurica – 
LEVETA) 

2,5 - 3 Συνιστώνται μέχρι 3 εφαρμογές 
από την  εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της ασθένειας και 
επανάληψη ανάλογα με την 
ένταση 
της προσβολής. 

3 / 10 

Πεπόνι 
CUMME 
(υπαίθρου), 
Καρπούζι 
CITLA 
(υπαίθρου) 

Ωίδιο 
(Leveillula 
taurica – 
LEVETA, 
Erysiphe 
cichoracearum 
– ERYSCI) 

2,5 - 3 Συνιστώνται μέχρι 3 εφαρμογές 
από την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της ασθένειας και 
επανάληψη ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής. 

3 / 10 

Τριανταφυλλιά 
ROSSS 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca 

2 – 2,5 Συνιστώνται μέχρι 3 εφαρμογές 
αρχίζοντας όταν το μήκος του 

3 / 10-15 
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pannosa – 
SPHRPA)  
 

βλαστού είναι 10-15 εκατ. και 
επανάληψη ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής, με 
μεσοδιαστήματα επεμβάσεων 
10-15 ημέρες. 

Παρατηρήσεις: 
1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 
3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών. 
προειδοποιήσεων. 
4. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων. 

 
 

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

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η 
εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το θειάφι 
δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18οC.  
Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20οC. Αποφύγετε 
την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες 
των 30oC.  
Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει. 

 

 
 
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. 
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την 
εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. 
Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται 
εγκαύματα στα φυτά. 

 

 
 

9 Εικονογράμματα  
κινδύνου: 

 
-- 
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10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

-- 

 
 

11 Δηλώσεις  
Προφύλαξης: 

Ρ102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P264: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος 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 / πρόσωπο. 
 
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρύ παντελόνι και 
μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά 
την εφαρμογή». 
 
«Μην εισέρχεστε στο Αμπέλι για συγκομιδή νωρίτερα από 5 ημέρες μετά 
την εφαρμογή». 
 
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια 
ζώνη ασφαλείας (χωρίς εφαρμογή προϊόντος) από μη καλλιεργούμενη 
γη: 10 μέτρων σε αμπέλι και 5 μέτρων στις άλλες καλλιέργειες. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

 
  

ΑΔΑ: 6Ν874653ΠΓ-ΨΔΗ



 
 

12 Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών 
δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγείστε οξυγόνο εάν είναι 
αναγκαίο. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Σε 
περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό 
για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Οι φακοί 
επαφής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει 
ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, 
χορηγείστε του 2-4 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με μηχανικό 
τρόπο. Μη προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε 
άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών 

 Τελευταία επέμβαση πριν 
τη συγκομιδή  

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) --- 

 Τομάτα (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ) --- 

 
 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, προστατευμένο 
από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως.  
Στις συνθήκες αυτές διατηρείτε σταθερό για δύο (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 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. 
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17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ ταυτόχρονα με το προϊόν αναφοράς, τις 
μελέτες που καταγράφονται στην έγκριση του SULPHUR AFEPASA 96 DP, και είναι: 
 

 Study of accelerated storage with method CIPAC 59.1 conducted with the formulation and the 
proposed packaging material.  

 Shelf life storage study with method CIPAC 59.1 (including pH test) conducted with the 
formulation and the proposed packaging material.  

 Avian acute risk in fruiting vegetables (tomatoes, melon, watermelon).  

 Αged-residue study on Trichogramma cacoeciae. 
 
 

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 τον Κανονισμό 547/2011 και την 
παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της παρούσης. 

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 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. 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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