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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της με αριθμό 14468 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMEX EC (δ.ο. pyriproxyfen 10% β/o)». 

 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21
ης

 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 33, 32, 43, 44 και 46 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει 

συμπεριληφθεί η δραστική ουσία pyriproxyfen. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/968 της Επιτροπής 3ης Ιουλίου 2020 για την ανανέωση της 

έγκρισης της δραστικής ουσίας pyriproxyfen, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής. 

5. Το με αριθμό πρωτ. 7261/173922/13.09.2019 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή 

τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων» έγγραφο της 

Υπηρεσίας. 

6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

7. Το 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. 

8. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην 

οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.20). 

9. Τη με αριθ. 14468 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

PROMEX EC (δ.ο. pyriproxyfen 10% β/ο). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Ανακαλούμε από 01.08.2021 τη με αριθ. 14468 άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) PROMEX EC (δ.ο. pyriproxyfen 10% β/o), που 

χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 772/10459/24.01.2014 απόφασή μας, διότι ο κάτοχος της άδειας 

δεν κατέθεσε αίτηση ανανέωσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009. 

2. Απαγορεύεται από 01.02.2022 η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς 

τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

3. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 01.01.2023. 

4. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες 

χρήστες έως 01.02.2023. 

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. 

 
 
 

 

 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 

 
     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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