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ΘΕΜΑ: Ανάκληση της χορήγησης άδειας παράλληλου εμπορίου του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZOLVIS 80 WG (sulphur 80% β/β) εισαγωγής από τη 

Γερμανία, με το εμπορικό όνομα TIOSOL 80 WG. 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδιαίτερα τα άρθρα 34και 36. 

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 τα άρθρα 52 και 46 αυτού. 

3. 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». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 11893/1374969/11-11-2013 εγκύκλιο της υπηρεσίας όσον 

αφορά τη διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην 

αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14447/164158/29-12-2014 απόφασή μας, με την οποία ανακλήθηκε η με 

αριθμ. 60.213 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZOLVIS 

80 WG. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 185107/26-05-2010 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε στην 

εταιρεία SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. E.Π.Ε., η άδεια παράλληλου εμπορίου εισαγωγής από τη 

Γερμανία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZOLVIS 80 WG (sulphur 80% 

β/β), με το εμπορικό όνομα TIOSOL 80 WG. 

7. Τη με αριθ. 229/3553/15-01-2015 (ΦΕΚ 75/τB΄/16-01-2015) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς 

Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με ‘Εντολή Αναπληρωτή 

Υπουργού’». 
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8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Ανακαλούμε την άδεια παράλληλου εμπορίου εισαγωγής από τη Γερμανία του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZOLVIS 80 WG (sulphur 80% β/β), με το 

εμπορικό όνομα TIOSOL 80 WG, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 185107/26-05-

2010 απόφασή μας στην εταιρεία SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. E.Π.Ε., διότι ανακλήθηκε η άδεια 

διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ZOLVIS 80 WG σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 14447/164158/29-12-2014 απόφασή μας. 

2. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος: 

α) Απαγορεύεται μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης (ανάρτηση αυτής 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα 

εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και η πώληση των υπαρχόντων 

αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής (διαφορετικά του κατόχου της άδειας 

διάθεσης στην αγορά) ή λιανικής πώλησης. 

β) Επιτρέπεται έως την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, όπως καθορίζεται στην απόφαση ανάκλησης 

του ZOLVIS 80 WG, η χρήση τους μόνο από τους επαγγελματίες χρήστες. 

3. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 συγκεντρώνονται από τον 

κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

 

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

     Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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