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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP (copper oxychloride)»  
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 
 

      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 τα άρθρα 44 και 46 
αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8)  «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. 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. 

4. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Γεωργίας.  

5. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

6. Τη με αριθ. 60782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 
ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP (copper oxychloride). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Ανακαλούμε από 03-07-2020 τη με αριθ. 60782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP (copper oxychloride), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 
13236/176854/31-12-2018 απόφασή μας, διότι ο κάτοχος της έγκρισης δεν υπέβαλε αίτηση ανανέωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, μετά την ανανέωση της έγκρισης της 
δραστικής ουσίας copper oxychloride. 

2. Απαγορεύεται από 03-07-2020 η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα 
καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
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3. Απαγορεύεται από 31-05-2021 η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα 
καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης. 

4. Απαγορεύεται από 30-06-2021 η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους 
επαγγελματίες χρήστες. 

5. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών 
προθεσμιών, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και 
δαπάνες αυτού. 

6. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 
 

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

 
 
 
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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