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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση άδειας παράλληλης εισαγωγής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) MERPAN 80  WG (δ.ο. captan  )»  
 
 
 AΠΟΦΑΣΗ   

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 45 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. Τη με αριθ. πρωτ. 8295/90541/27-10-2016 ανάκληση  της με αριθ. 6593 έγκρισης στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) MERPAN 80  WG. 

4. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον 
Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ανακαλούμε από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας την Άδεια Παράλληλης εισαγωγής 
του CAPTARIN (δ.ο. captan) που χορηγήθηκε με την με  αριθ.  πρωτ. 638/8568/9-02-2015 
Απόφασή μας,  διότι η με αριθμό 6593 έγκριση του  φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(μυκητοκτόνο) MERPAN 80  WG στην χώρα μας δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 
Συγκεκριμένα : 
 

1. Απαγορεύεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 
έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων  

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 18-05-2017). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 18-15-
2018). 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την (ημερομηνία της παρ. 

3), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή 
καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού 

 
5. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής 

ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να 
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για τις 
αλλαγές που επιφέρει η παρούσα στο φάσμα δράσης τα καταστήματα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα. 

6. Κατά την πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 
καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για τις αλλαγές 
που επιφέρει η παρούσα στο φάσμα δράσης τους επαγγελματίες χρήστες, και να 
βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής 
της πώλησης.  

7. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 
που ανακαλείται οφείλουν να συμμορφώνονται με τις  αλλαγές που επιφέρει η με 
αριθμό έγκρισης 60558 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MERPAN 80  WG, 
η οποία χορηγήθηκε με την αριθ.  πρωτ. 8295/90541/27-10-2016 Απόφαση μας, στο 
φάσμα δράσης. 

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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