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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24 – 01 - 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 763/10383 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Amvac Chemical UK Limited 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Δια της εταιρείας: 

TELEFAX: 210 92 12 090   ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Φλέμιγκ 15  

Τηλέφωνο: 210 9287211   15123 – Μαρούσι  

e-mail: syg046@minagric.gr     

     

     

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) 

YAGI SL (δραστική ουσία: 1-naphthylacetic acid) »  
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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 

ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Τον Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 787/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της δραστική ουσίας 1-ναφθυλοξικό 

οξύ (1-naphthylacetic acid). 

4. Τη με αριθ. 102696/23.07.2002 (ΦΕΚ 1047/Β΄/09.08.2002) Υπ. Απόφαση με θέμα την 

“επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) 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”».  

6. Το από 21-01-2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Ανακαλούμε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, τη με αριθ. 8186 έγκριση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) YAGI SL που περιέχει τη δραστική ουσία 1-ναφθυλοξικό οξύ 

(1-naphthylacetic acid), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 121575/19.8.08 Απόφασή μας και 

ανανεώθηκε-τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 2765/30656/11.3.13 Απόφασή μας, επειδή ο κάτοχος 

αυτής Amvac Chemical UK Limited δεν υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 

115/97 για την επαναξιολόγηση του σκευάσματος σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές.   

2.  Απαγορεύουμε μετά την 31-12-2015 την τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της 

έγκρισης (Amvac Chemical UK Limited).   
 

3. Επιτρέπουμε την πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον 

μήνες (έως τις 30-06-2016).  
 

4. Επιτρέπουμε τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες 

χρήστες για ένα επιπλέον έτος (έως τις 30-06-2017).  
 

5. Ορίζουμε ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας 

των ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος 

στην αγορά (ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.) για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες 

αυτού.  
 

6. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 

 

 

   Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  
 


