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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   21 - 3 - 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  94557 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Σολωµού 12 & Βασ. Γεωργίου 

TELEFAX: 210 92 12 090   15232 – Χαλάνδρι, Αθήνα 

Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου   (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 244    

e-mail: syg035@minagric.gr Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κ. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

    κ. Ι. Κουτσούκου 

ΘΕΜΑ:  3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

 

«Ανάκληση της έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) GRANSTAR 50 SG 

(αριθµός έγκρισης 7721)» 

  Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

    -Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

    -Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115/30.5.97 (ΦΕΚ  104/Α/30.5.97), ″για την έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ  του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί″ και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ.6). 

2. Τη µε αριθ. 124307/4-11-2008 Απόφασή µας, µε την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. 7721/4-6-

2004 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GRANSTAR 50 SG. 

3. Τη µε αριθ. 93604/16-2-2011 Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 7947 οριστική 

έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π.∆. 115/97, άρθρο 4 παρ. (1), στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GRANSTAR 50 SG. 
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4. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

1. Ανακαλούµε την έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 

GRANSTAR 50 SG (αριθµός έγκρισης 7721), η οποία τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 124307/4-

11-2008 Απόφασή µας, επειδή µε την αριθ. 93604/16-2-2011 Απόφασή µας χορηγήθηκε στο 

ανωτέρω σκεύασµα η µε αριθ. 7947 νέα οριστική έγκριση διάθεσής του στην αγορά, σύµφωνα µε 

το άρθρο 4 παρ. (1) του Π∆ 115/97, µετά τη καταχώριση της δραστικής ουσίας Tribenuron-methyl 

στο Παράστηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και την αξιολόγηση των στοιχείων του σκευάσµατος 

µε τις ενιαίες αρχές. 

2. Από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Απόφασης, απαγορεύεται η τιµολόγηση και διάθεση 

στην αγορά των αποθεµάτων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GRANSTAR 50 

SG (αριθµός έγκρισης 7721) από την κάτοχο της έγκρισης εταιρεία. 

3. Η αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρήση των υπαρχόντων αποθεµάτων του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GRANSTAR 50 SG (αριθµός έγκρισης 7721), από 

πρόσωπα διάφορα του κατόχου της έγκρισης, επιτρέπεται µέχρι τις 16 – 2 - 2012. 

4. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες µετά την ηµεροµηνία αυτή, συγκεντρώνονται από τον 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 τα άρθρα 31 και 32 του Ν. 721/77, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2538/97. 

6. Για τα προϊόντα που έχουν λάβει άδειες παράλληλης εισαγωγής µε προϊόν αναφοράς το 

GRANSTAR 50 SG (αριθµός έγκρισης 7721), οι οποίες µε βάση το άρθρο 4 (παρ. 3) της µε αριθ. 

128416/14-11-2005 (ΦΕΚ 1654/Β΄/29.11.2005) Υπ. Απόφασης παύουν να ισχύουν από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας, δίνεται επίσης περίοδο χάριτος µέχρι τις 16-2-2012 για την 

αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρήση των υπαρχόντων αποθεµάτων τους από πρόσωπα 

διάφορα του κατόχου της άδειας παράλληλης εισαγωγής. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

 
 


