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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα,   

24 - 1 - 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  218/2880 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

    «Η ΕΝΩΣΗ» 

Ταχ.  Κώδικας: 

TELEFAX: 

Πληροφορίες: 

176 71 – ΑΘΗΝΑ 

210 92 12 090  

Χ. Παναγοπούλου 

  ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Τ.Κ. 50400 

e-mail: asepop@koz.forthnet.gr 

 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161    

e-mail: syg036@minagric.gr Κοιν.:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία 

Παρασκευή. 

E-mail: 

dimitris.theodosiou@basf.com 

 

Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Rovral Aquaflo 50 SC (δ.ο. 

Iprodiοne)» 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση 

γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 

διατάξεις». 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 το άρθρο 53 αυτού. 

3. Το από ..  21 /1  /2014....εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση 

στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
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Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με 

εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”». 

5. Την από 10-1-2014  αίτηση της  ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» . 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

1Α 

;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Rovral Aquaflo 50 SC (δ.ο. 

iprodione) με αριθμό έγκρισης 6664, της εταιρείας BASF Agro Ελλάς , για 

χρήση από  την ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» ως ακολούθως: 

 

 

2 Προστασία των καταναλωτών  

   

2.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων 

(MRLs): 

Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 396/2005,  

 

 

 

2.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις. 

Πεδίο Εφαρμογής Ημέρες 

 Μήλα 10 

 

 

3 Ημερομηνία Χορήγησης: …    24/ 1 /2014………………… 

Ημερομηνία Λήξης: σε 120 ημέρες από την υπογραφή της 

 

 

(    21/  5/2014            ) 

 

  

1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 

σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο 

κ.εκ. σκευάσµατος 

/εκατόλιτρο 

 

Μήλα  Μετασυλλεκτικές 

σήψεις από 

Botrytis sp 

 Monilia sp 

Εξέλκωση 

βραχιόνων 

Nectria galligena 

 

150-200 

 

Εμβάπτιση 

καρπών  

1 

Παρατηρήσεις: 
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4 
Γενικές υποχρεώσεις  

  

  

Ι. Η παρούσα άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση της  ΑΣΕΠΟΠ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ»  και η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή 

εφαρμογή του σκευάσματος και για ποσότητα μήλων  στα οποία  θα εφαρμοστεί  το 

σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 500 τόνων.  

 

ΙΙΙ Η παρούσα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η διεργασία με την 

ανάθεση διαχείρισης των αποβλήτων σε φορέα που έχει την κατά νόμο άδεια. Οι 

λαμβάνοντας την παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά καλούνται 

μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης να 

προσκομίσουν τη συμφωνίας διαχείρισης των αποβλήτων (υλικό εμβάπτισης) στη 

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑκΤ και στο τέλος της περιόδου 

να υποβάλλουν και τα παραστατικά διαχείρισης στο Υπουργείο πιστοποιώντας την 

ολοκλήρωση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διοικητικές και 

ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 10, 

παράγραφο 7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 

 

ΙΙ. Οι υπεύθυνοι για τη διάθεση του προϊόντος υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικείες 

ΔΑΟΚ μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε 

δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά 

 

IV Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 119467/2-6-2006 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6664  οριστική    έγκριση 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Rovral Aquaflo 50 SC 

 

 

        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 

 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 


