
 

 

 

                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          15-09-2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9727/93206 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    
 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  2
ο 
χλμ. Αγιάς-Αγιοκάπμπου  

TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 40003, Τ.Θ. 20 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος Κοιν: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ 

Τηλέφωνο: 210 928 72 11  Λ. Μεσογείων 449 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr   15343-Αγ. Παρασκευή 
 

 

ΘΕΜΑ:  “Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν Rovral Aquaflo 50 SC (δ.ο. iprodiοne) σύμφωνα με το άρθρο 53 του 

Κανονισμού 1107/2009, για μετασυλλεκτική χρήση σε μήλα, αχλάδια και κυδώνια ”  

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. 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. 

2. 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 

2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία iprodione.    

4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 

και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ. 

6. Τη με αριθ. 119467/2.6.08 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6664 έγκριση στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Rovral Aquaflo 50 SC, όπως ισχύει.  

7. Την αριθ. 1606/16641/14.217 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτ. Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Β΄ 629) με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού» στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 

Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

8. Τις με αριθ. πρωτ. 9727/93206/6.9.17 και 9895/95258/13.9.17 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας 

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ. 

9. Το από 13-9-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Γ1 της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής.  
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10. Τη λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του Kανονισού 1107/2009 με τις εισηγήσεις των 

αρμόδιων τμημάτων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (μυκητοκτόνο) Rovral Aquaflo 50 SC (δρ. ουσία: iprodione) της εταιρείας BASF Ελλάς 

ΑΒΕΕ, για μετασυλλεκτική χρήση από την εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ σε μήλα (500 

τόνοι), αχλάδια (200 τόνοι) και κυδώνια (200 τόνοι), με σκοπό την υποστήριξη εξαγωγών στο 

Ισραήλ, ως ακολούθως:  
 

1. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

Στόχος 
 

Δόσεις 
σκευάσματος 

Τρόπος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών  

Μήλα 

 

Μετασυλλεκτικές σήψεις από τους μύκητες: 

-Botrytis sp 
-Monilia sp 
 

Μετασυλλεκτικές σήψεις από το μύκητα: 
-Nectria galligena  

150-200 

κ.εκ. σκευάσµατος 

/εκατόλιτρο 

Εμβάπτιση 

καρπών. 
1 

Αχλάδια >> 
100-150 

κ.εκ. σκευάσµατος 

/εκατόλιτρο 

Εμβάπτιση 

καρπών. 
1  

Κυδώνια >> 
150-200 

κ.εκ. σκευάσµατος 

/εκατόλιτρο 

Εμβάπτιση 

καρπών.  
1 

 

2. 
Προστασία των καταναλωτών: 

 

   

Α)     Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων (MRLs): 

iprodione 

Φυτικά προϊόντα MRLs (mg/kg)  
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 

 

Β)     Επέμβαση πριν τη  

   διάθεση στην αγορά: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 
 

Μήλα, Αχλάδια, Κυδώνια 10 
 

 

 

3. Ημερομηνία χορήγησης της κατά παρέκκλιση έγκρισης: 15-09-2017.  

Ημερομηνία λήξης της κατά παρέκκλιση έγκρισης: 120 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας 

(12-01-2018).  

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 119467/2.6.08 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η 

με αριθ. 6664 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Rovral Aquaflo 50 SC, 

όπως ισχύει. 

 

 

Β.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 
Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν 

οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση της εταιρείας 

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ, για χρήση αποκλειστικά και μόνο από αυτή, η οποία θα είναι 

υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος.  

2. Η διαχείριση των αποβλήτων θα γίνει από την εταιρεία ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ ΑΕ, 

σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ. ENV-02796/16 που υπεγράφη στις 17-10-2016 μεταξύ 

αυτής και της εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ και ισχύει μέχρι 17-10-2018. Η 

εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ υποχρεούται στο τέλος της περιόδου να 

υποβάλλει και τα παραστατικά διαχείρισης, 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).  

3. Η εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ υποχρεούται να ενημερώσει την οικεία ΔΑΟΚ 

μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρει οποιαδήποτε δυσμενή 

επίπτωση περιέλθει σε γνώση της από τη χρήση του προαναφερθέντος 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.  

4. Η εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ υποχρεούται να αποστείλει στην Υπηρεσία μας 

το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

α) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και 

β) την ακριβή ποσότητα μήλων, αχλαδιών και κυδωνιών, στην οποία εφαρμόστηκε το 

σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

 

Με Εντολή Υπουργού και Υφυπουργού 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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