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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60028 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) APRON XL 350 ES (metalaxyl-Μ 33,9% β/o) 
ως προς τις ‘ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί’» 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 το άρθρο 44.3.δ αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

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

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/617 της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2020 για την ανανέωση 

της έγκρισης της δραστικής ουσίας metalaxyl-M και της 5ης Μαΐου 2020 και για τον περιορισμό 

της χρήσης σπόρων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας με φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 

4. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

5. Το 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. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην 

οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.20).  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60028 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) APRON XL 350 ES (metalaxyl-Μ 33,9% β/o) ως προς το σημείο 6. ‘ειδικές 

συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί’. 

 

Το σημείο 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας  

ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή  

να αποκλειστεί: 

Σπόροι που έχουν υποστεί επεξεργασία 

προορίζονται μόνο για σπορά σε θερμοκήπια ή 

προς εξαγωγή σε χώρες όπου επιτρέπεται η 

σπορά τους. 

 

 

 

 

 

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 128501 /29.11.2005 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

 

 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 

     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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