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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,    03.06.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  4545/128244 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Πληροφορίες:  Δ. Κοτσαρίνη                                   BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε. 

Τηλέφωνο:      
e-mail: 

210 9287256 
dkotsarini@minagric.gr 
 
 

 
e-mail: 

Λ. Κηφισίας 18, ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ) 
info@biogard.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 9076 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοελκυστικό) ISONET T [(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate + (E,Z,Z)-3,8,11-
Tetradecatrien-1-yl acetate] ως προς την επωνυμία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση 
στην αγορά και το μέγεθος της συσκευασίας» 

 

 

ΑΠΟΦ ΑΣ Η   

O  ΠΡ Ο Ϊ Σ Τ ΑΜ Ε Ν Ο Σ Τ ΗΣ  ΓΕ Ν Ι Κ ΗΣ Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν ΣΗΣ  ΓΕ Ω Ρ ΓΙ ΑΣ  

 

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 

τo άρθρο 45 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. Τη με αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 9076 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοελκυστκό) ISONET T [(E,Z)-

3,8-Tetradecadien-1-yl acetate + (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate] όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

8. Τη με αριθ. πρωτ. 3922/110512/27.04.2022 αίτηση και τη με αριθ. πρωτ. 4545/128244/13.05.2022 

συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 9076 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοελκυστικό) ISONET T [(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate + (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl 

acetate] που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την επωνυμία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά και το 

μέγεθος της συσκευασίας. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4.β και 2 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

     στην αγορά 

Anthesis Ι.Κ.Ε. 
Εμ. Μπενάκη 8, 

145 61, Κηφισιά 
Τηλ: 210 8012367  
Fax: 210 6233196  

e-mail: info@anthesis.gr 
www.anthesis.gr 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 

Διαχυτήρες σε φάκελο 

(κενού αέρος) μέσα σε 

κουτί  

80 έως 500 Διαχυτήρες / φάκελο Διαχυτήρες: σωλήνες από ethylene-

vinyl acetate copolymer με σύρμα 

αλουμινίου. 
Οι Διαχυτήρες συσκευάζονται υπό 

κενό, σε φάκελο από φύλλα 

αλουμινίου πολλαπλών στρώσεων, 

μέσα σε δοχείο πολυστυρενίου και 

μέσα σε κουτί  
 

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 με αριθμό πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

 
                                                               «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

                                                                       Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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