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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   15 - 09 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ:     9981/96425 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Προς: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
TELEFAX: 210 9212090  Τ.Κ.: 57022 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου 

Ν. Αβραμίδης 
E-mail:   registration@farmachem.gr  

Τηλέφωνο: 210 9287161   
e-mail: cpanagopoulou@minagric.gr   
     
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της άδειας παράλληλου εμπορίου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) ECLAT WG (mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium)»  
 
 
 AΠΟΦΑΣΗ   

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

       
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) 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 52 αυτού και 46 αυτού. 

2. Τον Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12719/125555/11-12-2012 άδεια παράλληλου εμπορίου (ΑΔΑ: Β4ΜΡΒ-Ρ94) που 
χορηγήθηκε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., για το φυτοπροστατευτικό προϊόν HUSSAR 
MAXX WG από την Ιταλία, με την εμπορική ονομασία  ECLAT WG. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9707/92927/06-09-2017 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ανακλήθηκε η αριθ. 
7788 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος HUSSAR MAXX WG, το οποίο είναι το προϊόν 
αναφοράς με βάση το οποίο χορηγήθηκε άδεια παράλληλου εμπορίου με το εμπορικό όνομα ECLAT 
WG. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, 
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

Α.  Ανακαλούμε την άδεια παράλληλου εμπορίου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 
ECLAT WG από την Ιταλία, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τη 
με αριθ. πρωτ. 12719/125555/11-12-2012 Απόφασή μας, διότι ανακλήθηκε στη χώρα μας η έγκριση του 
προϊόντος αναφοράς. 

 
 
Β. 

1. Επιτρέπεται  η πώληση από τον κάτοχο της άδειας παράλληλου εμπορίου προς τα καταστήματα 
εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ένα επιπλέον έτος από τη θέση σε ισχύ του 
κανονισμού ανανέωσης της δ.ο. iodosulfuron (έως τις 01-04-2018). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης για έξι (6) μήνες επιπλέον (έως τις 01-10-2018). 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα 
ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως 01-10-2019).                  

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 01-10-2019 θα πρέπει να 
επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και 
δαπάνες αυτού. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4036/2012).   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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