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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   04 - 12 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 12436/122541 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.  

Φλέμιγκ 15, 

15123, Μαρούσι 

(με απόδειξη)    

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   

TELEFAX: 210 92 12 090   

Πληροφορίες: Η. Κιούλος   

Τηλέφωνο: 210 9287220   

e-mail: syg040@minagric.gr   

     

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 

32/11,4 WP (δραστική ουσία: 

mancozeb + copper oxychloride)» 

Κοιν.  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

    

    

    

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία copper oxychloride. 

4. Την αριθ. 132792 (ΦΕΚ 2185/Β΄/02.10.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την “chlormequat, 

propaquizafop, quizalofop−P, teflubenzuron, zeta−cypermethrin και των ενώσεων χαλκού στο 

παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 

(Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/37/ΕΚ της Επιτροπής της 23.07.2009. 

5. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 

«Εντολή Υφυπουργού». 
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6. Τη με αριθ. 183311/07.04.2010 απόφασή μας, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 6867/28-8-

2002 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 32/11,4 WP. 

  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Ανακαλούμε την 31
η
 Μαίου 2014, τη με αριθ. 6867 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 32/11,4 WP, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 

183311/07.04.2010, απόφαση του Yπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που περιέχει τη 

δραστική ουσία copper oxychloride, επειδή ο κάτοχος αυτής, δεν υπέβαλε φάκελο που πληροί τις 

απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των 

στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. 

 

2.  Απαγορεύεται μετά την 31-05-2014 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα 

καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

3. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι 

επιπλέον μήνες (έως τις 30-11-2014). 

 

4. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα 

ακόμα έτος (έως 30-11-2015). 

 

5. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 32/11,4 WP μετά την (ημερομηνία της παραγράφου 4 ανωτέρω) θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

 

 


