
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,       21.04.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3950/106535 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΒΕΕ  

Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  (υπεύθυνη επικοινωνίας  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  του ΑΣ Χαλάστρας Α΄ 

Τηλέφωνο: 210 928 72 11   

E-mail: inasiopoulos@minagric.gr Κοιν: SYNGENTA Hellas Μ. ΑΕΒΕ 

    
    

    

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(μυκητοκτόνα) CELEST 025 FS (δρ. ουσία fludioxonil) και INFLUX 100 FS (δρ. 

ουσία fludioxonil) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε σπόρο ρυζιού »  

 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

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 Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα 

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.  

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

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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. 3950/106535/16.4.2021 και 3951/106537/16.4.2021 αιτήσεις της εταιρείας 

BASF ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΒΕΕ για λογαριασμό του ΑΣ Χαλάστρας Α΄, καθώς και την καταχώριση των 

αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 
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9. Τα από 19-04-2021 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της 

υπηρεσίας μας.  

10. Τη με αριθμό 9288 έγκριση του σκευάσματος CELEST στην Ιταλία. 

11. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

12. Η δραστική ουσία fludioxonil είναι ήδη εγκεκριμένη στην ΕΕ (οδηγία 2007/76/ΕΚ) και η έγκρισή 

της λήγει στις 31/10/2021. 

13. Τα σκευάσματα CELEST 025 FS και INFLUX 100 FS είναι ήδη εγκεκριμένα στη χώρα μας 

(αριθμοί έγκρισης 60.385 και 60.384 αντίστοιχα) για επένδυση σπόρων σιτηρών και ηλίανθου (το 

σκεύασμα CELEST 025 FS) και επένδυση κονδύλων πατάτας (το σκεύασμα INFLUX 100 FS). 

14. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα στη χώρα μας, για την επένδυση σπόρου ρυζιού, για την 

αντιμετώπιση του Φουζαρίου (Gibberella fujikuroi). 

15. Το σκεύασμα CELEST 025 FS έχει έγκριση στην Ιταλία για την αιτούμενη κατά παρέκκλιση 

χρήση, με ορθή γεωργική πρακτική ίδια με την αιτούμενη (επισυνάπτεται η έγκριση και η ετικέτα 

της Ιταλίας). Κατά συνέπεια η αιτούμενη χρήση καλύπτεται από άποψη υπολειμμάτων. Το 

σκεύασμα INFLUX 100 FS έχει την ίδια δραστική ουσία, περιεκτικότητα και μορφή με το 

CELEST 025 SC σε τετραπλάσια περιεκτικότητα και αιτείται το ¼ της δόσης αυτού. Κατά 

συνέπεια, καλύπτεται επίσης από άποψη υπολειμμάτων. 

16. Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της υπηρεσίας μας, εισηγήθηκε θετικά για την χορήγηση της 

κατά παρέκκλιση άδειας. Λαμβανομένης υπόψη της εν λόγω εισήγησης, δεν έγινε ανάρτηση των 

υποβληθέντων εντύπων 4 για διαβούλευση, καθώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη νομοθεσία 

όταν υπάρχει σχετική εισήγηση από το εν λόγω Τμήμα. 

17. 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. Στο εξεταζόμενο αίτημα συντρέχουν οι περιπτώσεις αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων 

φπ) και 8 (ανάγκη αντιμετώπισης επιβλαβών οργανισμών φυτών ή φυτικών αντικειμένων με 

διαπιστωμένη αύξηση αυτών πέραν από τη δυνατότητα διαχείρισής τους, βάσει καταγραφών και 

επίσημων επισκοπήσεων, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής).   

18. Ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με δραστική ουσία fludioxonil είναι οκτώ (8), καθώς 

κατατάσσετε στην ομάδα 2 κατηγορία Δ στο παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Χορηγούμε άδειες διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα CELEST 025 

FS (δραστική ουσία fludioxonil) και INFLUX 100 FS (δραστική ουσία fludioxonil) για 

περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε σπόρο ρυζιού, ως ακολούθως:  
 

Α. CELEST 025 FS (αριθμός έγκρισης: 60.385) για χρήση από: 
 

1. Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄. 

2. BASF ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΒΕΕ.  

3. ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΕ.  
 

Σε εγκαταστάσεις των εταιρειών: 

1. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ (AMBIOS), ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ. 

2. ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΕ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ. 
 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 21.04.2021 

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 18.08.2021  
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2.  Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

100 κιλά 

σπόρου 

 

Όγκος νερού για τη 

μέθοδο slurry 

κ.εκ / 100 κιλά 

σπόρου 

Ρύζι  

(ORYSA) 

Φουζάριο 

Fusarium (syn. Gibberella) 

fujikuroi,  

Fusarium spp.  

(GIBBFU, FUSASP) 

200 600-1000 Επένδυση 

σπόρου. 

 

1 

Μέγιστη πυκνότητα σποράς στο ρύζι: 18 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. 

 

3. Προστασία των καταναλωτών:  

         Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Ρύζι Δεν ορίζεται 

 

4.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 9934/113533/20.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΒ-ΠΔ7) Απόφασή μας, 

με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60.385 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) CELEST 025 FS (δρ. ουσία: fludioxonil), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 

 

Β. INFLUX 100 FS (αριθμός έγκρισης: 60.384) για χρήση από: 
 

1. Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄. 

2. BASF ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΒΕΕ.  

3. ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΕ.  
 

Σε εγκαταστάσεις των εταιρειών: 

1. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ (AMBIOS), ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ. 

2. ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΕ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ. 
 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 21.04.2021 

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 18.08.2021  
 

2.  Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

100 κιλά 

σπόρου 

 

Όγκος νερού για τη 

μέθοδο slurry 

κ.εκ / 100 κιλά 

σπόρου 

Ρύζι  

(ORYSA) 

Φουζάριο 

Fusarium (syn. Gibberella) 

fujikuroi,  

Fusarium spp.  

(GIBBFU, FUSASP) 

50 600-1000 Επένδυση 

σπόρου. 

 

1 

Μέγιστη πυκνότητα σποράς στο ρύζι: 18 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. 

 

3. Προστασία των καταναλωτών:  

         Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Ρύζι Δεν ορίζεται 

 

4.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 9655/110114/12.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΒ-ΩΙΝ) Απόφασή μας, 

με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60.385 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) CELEST 025 FS (δρ. ουσία: fludioxonil), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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Γενικές υποχρεώσεις (αφορούν και τα δύο σκευάσματα): 

1. Οι διενεργούντες την επένδυση του σπόρου είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των 

σκευασμάτων, ενώ οι ίδιοι και/ή ο κάτοχος των κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά, 

υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε 

δυσμενή επίπτωση από τη χρήση τους. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.  

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι διενεργούντες την επένδυση του σπόρου και ο 

κάτοχος των κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να 

υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31/10/2021, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 

πληροφορίες: 

 Για τις συνολικές ποσότητες των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή της 

παρούσας. 

 Για τη συνολική ποσότητα σπόρων που επενδύθηκαν. 

3. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της 

παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α. 
 

 

 

         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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