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1. ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
2. ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
“Η ΕΝΩΣΗ”
AGROTECHNICA OBEE
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ
Κου Γ. Στρατάκου

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασης μας με θέμα “Εξέταση
αιτήσεων για χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το
άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
τη δραστική ουσία diquat, για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την
συγκομιδή»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 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 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του 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.
6. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας.
7. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
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8. Τις αριθ. 6468/5.10.20 και 6469/5.10.20 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
τις οποίες έγιναν δεκτές οι αριθ. 6360/30.9.20 και 6361/30.9.20 ιεραρχικές προσφυγές των ΕΑΣ Δράμας και
ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας “Η ΕΝΩΣΗ”.

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασης μας με θέμα “Εξέταση αιτήσεων για
χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ)
1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία diquat, για την αποξήρανση
του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.
10118/269049/28.9.20 Απόφασή μας, ως ακολούθως:
1. Μετά την παράγραφο Α2 της αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασής μας, όπως αυτή προστέθηκε
με την αριθ. 10118/269049/28.9.20 Απόφασή μας, προστίθεται νέα παράγραφος, Α3, ως
ακολούθως:
Α3. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την αποξήρανση του στελέχους της
πατάτας πριν την συγκομιδή, στα ακόλουθα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη
δραστική ουσία diquat και για χρήση εντός των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων που
παρατίθενται κατωτέρω:
1. DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών,
Καβάλας, Θεσπρωτίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Φλώρινας, Ξάνθης, Αρκαδίας, Αττικής, Δράμας,
Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου, Χαλκιδικής,
Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.
2. DIQUELL 20 SL, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας,
Αρκαδίας, Ηλείας, Αττικής, Σερρών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πέλλας, Ημαθίας, Χαλκιδικής,
Λασιθίου, Λάρισας και Έβρου.
Τα στοιχεία των κατά παρέκκλιση αδειών είναι τα ακόλουθα (τα σημεία 3-15) είναι κοινά και
για τα δύο σκευάσματα):
1. DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL:
1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL
1.2.β Μορφή:
Πυκνό διάλυµα (SL)
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1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Diquat
diquat dibromide 95% (β/β) min
Διπυριδίλια
Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel,
Switzerland
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
Syngenta Limited
Huddersfield Manufacturing Centre
P.O. Box A38, Leeds Road
Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF
Ηνωμένο Βασίλειο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας diquat όπως αυτές έχουν κατατεθεί
από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός Ν. Δράμας (ΕΑΣ Δράμας)
easdrama@otenet.gr
AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε.,
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1112, ΣΙΝΔΟΣ 57022
Τηλ.: 2310 797386, 1310 796086, Fax: 2310 797263
E-mail: info@agrotechnica.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε.,
στην αγορά
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1112, ΣΙΝΔΟΣ 57022
Τηλ.: 2310 797386, 1310 796086, Fax: 2310 797263
E-mail: info@agrotechnica.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο
σκευάσματος

παρασκευής

του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37
B-7180, Seneffe, Belgium

ε) Εργοστάσια
σκευάσματος

συσκευασίας

του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) AGROTECHNICA OBEE
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112
2) Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο
3) Syngenta Hellas AEΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας
2ο χιλιόµετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωµά
3
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2 Συσκευασίες
Α/Α
Είδος
Μέγεθος
1
Φιάλες
500 κ.εκ. και 1 λίτρου
2
Δοχεία
3, 5 και 10 λίτρων

Δραστική ουσία: diquat 20% β/ο (υπο μορφή diquat
dibromide 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος έχει
υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραµένει στα
αρχεία της ΣΕΑ.
Υλικό
PET και ΗDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
PET και ΗDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

2. DIQUELL 20 SL:
1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

7968
07-10-2020
06-12-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
DIQUELL 20 SL
1.2.β Μορφή:
Πυκνό διάλυµα (SL)
1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Diquat
diquat dibromide 95% (β/β) min
Διπυριδίλια
Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel,
Switzerland
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
Syngenta Limited
Huddersfield Manufacturing Centre
P.O. Box A38, Leeds Road
Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF
Ηνωμένο Βασίλειο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας diquat όπως αυτές έχουν κατατεθεί
από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας “Η ΕΝΩΣΗ”
akoutoukidis@easorest.gr
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Υπεύθυνος επικοινωνίας:

EΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 - Μάνδρα Αττικής
Τηλ.:210-5550431, Fax: 210-5556100
E-mail: ellagret@ellagret.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση EΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
στην αγορά
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 - Μάνδρα Αττικής
Τηλ.:210-5550431, Fax: 210-5556100
E-mail: ellagret@ellagret.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο
σκευάσματος

παρασκευής

του Παρασκευάζεται
στις
επιχείρησης:
Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37
B-7180, Seneffe, Belgium

εγκαταστάσεις

της

ε) Εργοστάσια
σκευάσματος

συσκευασίας

του Συσκευάζεται
στις
εγκαταστάσεις
επιχειρήσεων:
1) Syngenta Hellas AEΒΕ
Οινόφυτα Βοιωτίας,
2ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά
2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής

των

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2 Συσκευασίες
Α/Α
Είδος
Μέγεθος
1
Φιάλες
500 κ.εκ. – 1 λίτρο
2
Δοχεία
3, 5 και 10 λίτρων

Δραστική ουσία: diquat 20% β/ο (υπό μορφή
diquat dibromide 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος
έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και
παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
Υλικό
PET και ΗDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
PET και ΗDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
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Τα ακόλουθα σημεία (3-15) είναι κοινά
AGROTECHNICA 20 SL και DIQUELL 20 SL:
3.

Οδηγίες
χρήσης

4.

Κατηγορία και
τρόπος δράσης

για

τα

σκευάσματα

DIQUAT-

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος της
πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50
λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20
λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.
Συνδυαστικότητα: --Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζoυμε τo δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό,
αναδεύοντας συνεχώς.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι
φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση 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.
Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια της πατάτας με
σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

Φάσμα δράσης

5.

Πεδίο
Εφαρμογής

Πατάτα
SOLTU

Δόσεις σκευάσματος
Στόχος

Αποξήρανση
στελεχών πριν
την συγκομιδή

κ.εκ./
στρ.

400

κ.εκ./ 100
λίτρα ψεκ.
υγρού

-

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Όγκος ψεκ.
υγρού
λίτρα/στρ.

30-50

Ψεκασμός κατά την
περίοδο της συγκομιδής.
Βεβαιωθείτε πριν το
ψεκασμό ότι το έδαφος
γύρω από τους κονδύλους
είναι υγρό. Μην ψεκάζετε
όταν υπάρχει ξηρασία.

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργ. περίοδο

1

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:

-

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην
καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα :

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό
συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά
την εφαρμογή του σκευάσματος.
Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν
είναι
φυτοτοξικό
στις
συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις
εφαρμογής.

8.
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9.

Εικονογράμματα
κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

GHS09 GHS06 GHS05 GHS08
10.

Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

11.

Δηλώσεις
προφύλαξης:

12.

Πρώτες
βοήθειες –
Αντίδοτο

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη
έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
EUH 208: «Περιέχει diquat dibromide. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση».

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.
P260: Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
“Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες”.
“Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη
φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό”.
“Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια”.
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη
προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη
προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
P304+P340+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα
προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά
και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέσετε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε
πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον
παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
(δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13. Προστασία των καταναλωτών:
Πεδίο Εφαρμογής
Πατάτα

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
7

PHI
10 ημέρες

ΑΔΑ: ΨΦΦΣ4653ΠΓ-ΤΩΛ
14 Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος:

15.

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης
διατηρείται ερμητικά κλειστός.
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην
αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά
αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο
από το άμεσο ηλιακό φως.

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.

2. Ως προς τα λοιπά στοιχεία, ισχύει η αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασή μας, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 10118/269049/28.9.20 Απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ
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