
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            27-08-2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 8566/230492 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  Κο ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

TELEFAX: 210 92 12 090   Ι Β Ματσάγγου 28ης Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   37300 Αγριά Βόλου 

Τηλέφωνο: 210 9287211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη 

   2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ 

    Κου Γ. Στρατάκου 

   3. Syngenta Hellas ΑΕΒΕ 
     

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) TECTO 500 SC (δραστική ουσία: thiabendazole), για περιορισμένη και 

ελεγχόμενη μετασυλλεκτική χρήση σε κυδώνια (νωπά), με σκοπό την υποστήριξη 

εξαγωγών στο Ισραήλ »     
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/157 της Επιτροπής, με τον οποίο ανανεώθηκε η έγκριση της 

δραστικής ουσίας thiabendazole. 

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

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

4. 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.  

5. Τις διατάξεις του 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. 

6. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Γεωργίας.  

7. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

8. Τις με αριθ. πρωτ. 7497/204581/24.7.2 και 8566/230492/20.8.20 αιτήσεις του κ. Κ. Ιωάννου, καθώς και την 

καταχώριση της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

9. Το σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής. 

10.Το από 26-08-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.      
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11.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης:  

α) H δραστική ουσία thiabendazole είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ από το έτος 2001 (Οδηγία 2001/21/ΕΚ). Η 

έγκριση έχει ανανεωθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/157 και λήγει στις 31-03-2032.  

β) Το σκεύασμα TECTO 500 SC εγκρίθηκε στη χώρα μας (ΥΑ 10764/120440 π.ε./28.5.15, ΑΑΔΑ 60.460) 

για μετασυλλεκτική χρήση σε μήλα, αχλάδια, εσπεριδοειδή και μπανάνες. Η έγκριση είναι σε ισχύ και 

βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης (άρθρο 43).  

γ) Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας, στο από 04-09-2019 Υπηρεσιακό του 

Σημείωμα εισηγείται θετικά για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι 

κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων που συμβάλλουν στην κάλυψη 

φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών, για την ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας μας. 

δ) Ο αιτών, με την αριθ. πρωτ. 8566/230492/20.8.20 αίτησή του, γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας την 

ποσότητα κυδωνιών που εμβαπτίστηκαν δυνάμει της κατά παρέκκλιση άδειας που έλαβε πέρυσι, καθώς 

και την ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποίησε. Επίσης γνωστοποίησε ότι η διαδικασία εμβάπτισης 

θα γίνει στο συσκευαστήριο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ, το οποίο έχει ενεργή σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων.  

ε) Με την οδηγία (ΕΕ) 2019/782 της Επιτροπής, με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2009/128/ΕΚ, 

θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου από την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο 

εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 2 βασίζεται στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται δυνάμει του 

άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και υπολογίζεται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 

δραστικών ουσιών (4 ομάδες, 7 κατηγορίες) και των συντελεστών στάθμισης επικινδυνότητας στο 

παράρτημα της τροποποίησης. Ο συντελεστής στάθμισης του σκευάσματος TECTO 500 SC για τον 

υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη 2 είναι 8.  

ζ) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, 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. 

Κατά παρέκκλιση άδεια χορηγείται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις. 

Στην εξεταζόμενη περίπτωση συντρέχει η προϋπόθεση αριθ. 6 (η ανάγκη κάλυψης επίσημων 

φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων για εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, σε 

τρίτες χώρες).  

η) Πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 

1935) Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, 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 στον κ. Ιωάννου Κωνσταντίνο (Ι Β Ματσάγγου 28ης Οκτωβρίου, 37300-Αγριά Βόλου), 

κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TECTO 

500 SC (δρ. ου.: thiabendazole, ΑΑΔΑ 60.460), για περιορισμένη και ελεγχόμενη μετασυλλεκτική 

χρήση σε κυδώνια (νωπά), με σκοπό την υποστήριξη εξαγωγών στο Ισραήλ, με τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

1. Έναρξη ισχύος: 27-08-2020. 

Λήξη ισχύος: 25-12-2020. 
 

2. Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 

σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών  κ.εκ. / 100 λίτρα 

διαλύματος) 

Κυδώνια 

CYDOB 

(νωπά) 

Nectria galligena 

NECTGA 

180-240     Προληπτική αντιμετώπιση με  

α) Εμβάπτιση ή 

β) Διαβροχή των καρπών για 25-30 sec.  

1 

 

3. Προστασία των καταναλωτών: (η χρήση αφορά εξαγωγές σε τρίτες χώρες) 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Κυδώνια (νωπά): Μη εφαρμόσιμο. 
 

 
 

4.  Εκτιμώμενη ποσότητα κυδωνιών που θα εμβαπτιστούν: 130 τόνοι. Η εμβάπτιση θα διενεργηθεί 

στο συσκευαστήριο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ, Λάζου Τέρμα Διμήνι, 38500-Βόλος. 
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5.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 10764/120440 π.ε./28.05.15 Απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 60460 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 

TECTO 500 SC. 

 

Β.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια 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. 

 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση του κ. Ιωάννου 

Κωνσταντίνου (κάτοχος της άδειας), για χρήση αποκλειστικά και μόνο από αυτόν στο συσκευαστήριο 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ, Λάζου Τέρμα Διμήνι, 38500-Βόλος. Ο κάτοχος της άδειας θα είναι υπεύθυνος για 

την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος. 

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

σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και του εν λόγω συσκευαστηρίου, η οποία 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8566/230492/20.8.20 αίτηση του ενδιαφερόμενου είναι σε ισχύ. Ο 

κάτοχος της άδειας υποχρεούται στο τέλος της περιόδου να υποβάλλει παραστατικά που θα 

πιστοποιούν την ολοκλήρωση του έργου συλλογής των αποβλήτων της διαδικασίας εμβάπτισης. Σε 

αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το 

άρθρο 9, παρ. 12 και το άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8). 

3. Ο κάτοχος της άδεδιας και το συσκευαστήριο στο οποίο θα γίνει η εμβάπτιση, υποχρεούνται να 

ενημερώσουν την οικεία ΔΑΟΚ για την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν σε αυτή και 

στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από την κατά 

παρέκκλιση χρήση του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη 

κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

4. Ο κάτοχος της άδειας 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 κυδωνιών, στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της 

παρούσας απόφασης. 

5. Ο ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της παρούσας απόφασης, εντός τριάντα 

(30) ημερών από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
 

 

 

         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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