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Αριθ. πρωτ: 127403

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για µη εγκεκριµένη συσκευασία φυτοπροστατευτικού
προϊόντος».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 16 του π.δ. 115/1997 (ΦΕΚ 104Α), τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 38
του ν.721/1977 (ΦΕΚ 298Α), όπως αυτά προστέθηκαν µε την παράγραφο 9 του άρθρου 1, του
ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242Α) και τη µε αριθ. 308975/2006 (ΦΕΚ 1416Β΄) Υπουργική Απόφαση.
2. Τη µε αριθ. πρωτ. 125108\22-01-2008 Υπουργική Απόφαση, µε την οποία καθορίστηκε το πρόγραµµα
ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2008.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 206/19-09-2007 (ΦΕΚ 232Α) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη µε αριθ. 263545/2008 (ΦΕΚ 47Β΄) Απόφαση του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
σχετικά µε “Mεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης,
Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Υπουργού»”.
5. Τη µε αριθ. 7068/1980 έγκριση κυκλοφορίας, που χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν µε την
επωνυµία “SENCOR 70WG” µε δραστική ουσία metribuzin 70%, όπως ανανεώθηκε µε τη µε αριθ.
116970/22-03-2006 Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. πρωτ. 118647/19-05-2006
Υπουργική Απόφαση.
6. Το από 27-11-2008 πρακτικό ελέγχου ετικέτας µε το οποίο κλιµάκιο της ∆/νσης Γεωργίας της Ν.Α.
Αρκαδίας προέβη σε έλεγχο της ετικέτας δείγµατος του φυτοπροστατευτικού προϊόντος “SENCOR
70WG” (αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας 7068/1980/2006, δραστική ουσία: metribuzin 70%, αριθµός
παρτίδας 3101180481, ηµεροµηνία παραγωγής 04/08), από κατάστηµα εµπορίας φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην περιοχή ευθύνης της. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη συσκευασία του: Α) ∆εν
ανέγραφε τις φράσεις : S20/21 «όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε» και SY8 «πλύνετε
τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και µετά τον ψεκασµό», Β) ∆εν ανέγραφε
τις φράσεις : «απαγορεύεται η εφαρµογή του µε αεροψεκασµούς» και «απαγορεύεται η εφαρµογή του στα θερµοκήπια»,
Γ) ∆εν ανέγραφε τις φράσεις : «η αποικοδόµηση του Σενκόρ 70 WG στο έδαφος γίνεται µέχρι τη συγκοµιδή της
καλλιέργειας. Έτσι όταν η εφαρµογή γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης, δεν υπάρχει κίνδυνος ζηµιών στην επόµενη
καλλιέργεια. Όταν για διάφορους λόγους γίνει «χάλασµα» (όργωµα, γύρισµα) της καλλιέργειας, τότε µπορεί να
καλλιεργηθεί την ίδια περίοδο πατάτα, τοµάτα και καλαµπόκι (µετά το όργωµα του χωραφιού)» και ∆) Ανέγραφε
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λανθασµένα τη συγκέντρωση των βοηθητικών ουσιών (συγκεκριµένα ανέγραφε 22,23%, αντί του ορθού
23,08%) και τη διάρκεια συντήρησης του σκευάσµατος (συγκεκριµένα ανέγραφε παραµένει σταθερό για 18
µήνες, αντί του ορθού για 2 χρόνια).
7. Το µε αριθ. πρωτ. 2124/06-03-2009 έγγραφo, µε το οποίο η ∆/νση Γεωργίας της Ν.Α. Αρκαδίας
ενηµέρωσε την εταιρεία «BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», υπεύθυνη για την τελική συσκευασία και σήµανση του
εν λόγω προϊόντος για την παράβαση που διαπιστώθηκε και την κάλεσε να υποβάλει εγγράφως τις θέσεις ή
τις αντιρρήσεις της για τη διαπιστωθείσα παράβαση, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση του
εγγράφου.
8. Την από 17-03-2009 επιστολή της, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία µας µε αριθ. πρωτ.
127403/23-03-2009, µε την οποία, η εταιρεία «BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» αναφέρει τις θέσεις της για τη
διαπιστωθείσα παράβαση.
9. Το από 31-03-2009 ενηµερωτικό σηµείωµα, µε το οποίο η υπηρεσία µας εισηγείται την επιβολή
διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επιβάλουµε στην εταιρεία «BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», Σωρού 18-20, Μαρούσι ΤΚ 151 25, πρόστιµο
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), επειδή υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 16 παράγραφοι 1η, 1ια και
1ιβ, του π.δ. 115/1997, καθόσον διαπιστώθηκε ότι δείγµα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος “SENCOR
70WG” (αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας 7068/1980/2006, δραστική ουσία: metribuzin 70%, αριθµός
παρτίδας 3101180481, ηµεροµηνία παραγωγής 04/08), το οποίο ελέγχθηκε από τη ∆/νση Γεωργίας της
Ν.Α. Αρκαδίας σε κατάστηµα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, κατά την εξέταση της ετικέτας του
διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις που στοιχειοθετούν παράβαση του άρθρου 16 του π.δ. 115/1997 και
αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 5 των έχοντας υπόψη της παρούσας απόφασης.
2. Το ποσό του προστίµου αποτελεί έσοδο του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών, εγγράφεται στο λογαριασµό 26670/0
και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).
3. Το πρόστιµο πρέπει να καταβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος από την ενδιαφερόµενη εταιρεία εντός
τριάκοντα (30) ηµερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης.
4. Η ενδιαφερόµενη εταιρεία οφείλει να υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Εσόδων, Κεντρικό
Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών (Μενάνδρου 22, 101 10 Αθήνα), µε κοινοποίηση στη ∆/νση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αντίγραφο της
απόδειξης κατάθεσης του εν λόγω προστίµου στο λογαριασµό 26670/0 του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών.
5. Ανακαλούµε τη µε αριθ. 7068/1980 έγκριση κυκλοφορίας που χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
µε την επωνυµία “SENCOR 70WG” µε δραστική ουσία metribuzin για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους
από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί µε αποδεικτικό παραλαβής στην ενδιαφερόµενη εταιρεία.
Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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