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ΠΡΟΣ 
 
 

 
 
1. M.M.E  

(δια του γραφείου τύπου της 
Περιφέρειας ΑΜΘ) . 
 

2. ΔΑΟΚ Περιφέρειας ΑΜΘ 
 

3. Διεύθυνση Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
ΠΑΜΘ (για ανάρτηση) 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) PENCOT 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%) λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια 
υγεία» 

 
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  

Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό  10614/102630/20-10-2017 (ΑΔΑ 7ΞΝ14653ΠΓ-
ΕΘΨ) ανακλήθηκε  η άδεια διάθεσης στην αγορά του ζιζανιοκτόνου PENCOT 33 EC (δραστική ουσία 
pendimethalin 33%) λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, καθώς μετά από εργαστηριακή ανάλυση 
ανιχνεύθηκε συγκέντρωση της ουσίας nitroso-pendimethalin (νιτροζαμίνη) στο σκεύασμα και αντίστοιχα 
στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία, που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/kg.  

Μετά τα παράπανω καλούνται 
-Όσοι αγρότες προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα και δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη, να μην 
τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το 
οποίο τα προμηθεύτηκαν.  
- Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται 
να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται. 

 
Ε.Π.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος   
της Διεύθυνσης  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ 
Γεωπόνος Α' 

 
 

 



  

   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(Ηλεκτρονική αποστολή) 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας ΑΜΘ 
έδρα  
(για αποστολή στα ΜΜΕ) 
 

2. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
των Περιφερειακών Ενοτήτων  
έδρες τους   
 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους Δήμους και τα καταστήματα εμπορίας 
γεωργικών φαρμάκων) 
 

3. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ΠΑΜΘ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ) 
pbonovas@pamth.gov.gr 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Εκτελεστική Γραμματέα ΠΑΜΘ 
Κα. Ζωή Κοσμίδου 
έδρα  
ektelestikos@pamth.gov.gr 
 

2. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη  
Αγροτικής Οικονομίας. 
κ. Νικόλαο Ευφραιμίδη. 
eufnik@otenet.gr 
 

3. Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας   
και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ  
gtsakiris@pamth.gov.gr 
 

4. Επιμελητήρια ΠΑΜΘ 
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