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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δρ. ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες 

boscalid + pyraclostrobin.  

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.  

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».   

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις 

φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

6. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, 

του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε και 

ισχύει. 

7. Τις με αριθ. πρωτ. 2395/41812/1.3.19 και 2396/41813/1.3.19 αιτήσεις του ΑΣ Κιλελέρ και τις 

καταχωρίσεις τους στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (αριθμοί 

καταχώρισης ID 2506 και 2505 αντίστοιχα). 

8. Τα από 9-4-2019 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με τα οποία ισχύουν οι αιτιολογήσεις των κινδύνων όπως αυτές 

αναφέρονται στο πεδίο 5 του Τμήματος Γ των εντύπων 4 που κατατέθηκαν με τις εξεταζόμενες αιτήσεις 

και το αιτούμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν θα συμβάλει στην διαχείριση της ανθεκτικότητας. 

9. Τα σχετικά έγγραφα των ΔΑΟΚ Λάρισας, Γρεβενών και Καστοριάς, οι γνωμοδοτήσεις των οποίων είναι 

θετικές. 
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10. Το από 4-6-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

11. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: α) Οι δραστικές ουσίες boscalid και 

pyraclostrobin είναι εγκεκριμένες στην ΕΕ, β) Το σκεύασμα SIGNUM 26.7/6.7 WG έχει έγκριση στη 

χώρα μας (αριθ. έγκρισης 60.098) από το έτος 2011 έχοντας αξιολογηθεί με τις ενιαίες αρχές, για χρήση σε 

ακρόδρυα, πυρηνόκαρπα, λαχανικά (Υ+Θ), φράουλα (Θ), τριανταφυλλιά (Θ), βασιλικό (Θ) και ψυχανθή 

(κουκιά, μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό, φασόλια με λοβό και χωρία λοβό), γ) Το γεγονός ότι δεν 

αναφέρθηκαν προβλήματα στην Υπηρεσία μας από την περυσινή κατά παρέκκλιση άδεια από 

οποιονδήποτε (αιτούντες, ΔΑΟΚ, εταιρεία που διακινεί το προϊόν κλπ.), δ) Το γεγονός ότι τα ισχύοντα 

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων σε φακή και ρεβίθι καλύπτουν την αιτούμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική, 

βάσει αξιολόγησης πειραμάτων εκτός ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

(European Food Safety Authority, EFSA) και χρησιμοποιούνται ως αποδεκτά όρια εισαγωγής (Import 

Tolerances). 

12. Με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί κατά 

παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα 

και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Για να χορηγηθεί κατά 

παρέκκλιση άδεια, θα πρέπει να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις. Στα 

εξεταζόμενα αιτήματα συντρέχουν: Οι περιπτώσεις αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) και 3 (πιθανότητα 

ανάπτυξης ανθεκτικότητας) για τη φακή και η περίπτωση αριθ. 3 (πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας) 

για το ρεβίθι.  

13. Για το εξεταζόμενο αίτημα πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 

5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 αυτής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 
Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG (δραστικές ουσίες: boscalid + pyraclostrobin, αριθμός 

έγκρισης 60.098), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στις καλλιέργειες του ρεβιθιού και της 

φακής (για κατανάλωση ως όσπρια), για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, 

Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς, με τα ακόλουθα στοιχεία:      
 

1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: η ημερομηνία υπογραφής 

της παρούσας (25/06/2019). 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 120 ημέρες από την υπογραφή 

της παρούσας (23/10/2019).   

 

2.  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 

γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ. 

Όσπρια:  

Φακές 

(LENCU) 

Περονόσπορος 

(Peronospora viciae - 

PEROVP), 

Σκωρίαση (Uromyces 

fabae - UPOMVF)  

 

 

100 

 

 

- 40-100 

Προληπτικές 

εφαρμογές όταν οι 

συνθήκες είναι 

ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών. 

Μέχρι 2 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

14 ημέρες εφόσον 

απαιτείται. 

Όσπρια:  

Ρεβίθι  

(CIEAR) 

Ασκοχύτωση  

(Ascochyta pisi - 

ASCOPI)  

 

 

100 

 

 

- 40-100 

Προληπτικές 

εφαρμογές όταν οι 

συνθήκες είναι 

ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών. 

Μέχρι 2 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

14 ημέρες εφόσον 

απαιτείται. 

Παρατηρήσεις: Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΘ14653ΠΓ-ΖΣΨ



 
 

3. Προστασία των καταναλωτών:  
 

3.1  Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει. 
 

3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  Όσπρια (φακή, ρεβίθι): 35 ημέρες. 

 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 95706/13.4.11 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

60.098 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG, 

όπως ισχύει σήμερα. 

 
5.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 

Η παρούσα 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. 

 
Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην 

αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την 

οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους 

οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν 

απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της 

άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία 

μας το αργότερο έως τις 31-12-2019, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

• Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 

παρούσας. 

• Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 

εφαρμογή της παρούσας. 

• Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους στόχους που αναφέρονται ανωτέρω. 

• Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.   
 

 

 

 

                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                         Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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