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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  10775/107242 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
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Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150    
Ταχ.  Κώδικας: 
TELEFAX: 
Πληροφορίες: 
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210 92 12 090 
Μαρκάκης Κ. 

   

Τηλέφωνο: 210 928 7226    
e-mail: syg061@minagric.gr    
     

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της απόφασης 124830/12-12-2007 σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 
Κανονισμού 1107/2009» 
  

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21ης 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 80 παρ. 5 αυτού. 

2. Τον νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» 

3. Την με αριθ. 124830/12-12-2007 (Β΄2478) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 191257/25-11-2010 (Β΄1907) απόφαση 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την «αμοιβαία 
αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» 

4. Το ΠΔ με αριθ. 86/21.6.2012 (Α΄ 141) για «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»  

5. Το ΠΔ 402/1988 (ΦΕΚ Α 187), κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, άρθρο 90, που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του με αριθ. 63/2005 
Προεδρικού Διατάγματος περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄98) 
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6. Τη με αριθ. Υ44/5.7.2012 (B΄ 2094) Απόφαση του Πρωθυπουργού για « Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρακόπουλο Μάξιμο». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Η παράγραφος α) του άρθρου 1 της απόφασης 124830/12-12-2007 (Β΄ 
2478)αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
α) ο καθορισμός των απαιτήσεων σε στοιχεία προκειμένου η Συντονιστική Εθνική Αρχή να 
εξετάσει αιτήματα που έχουν υποβληθεί πριν από τις 14 Ιουνίου 2011 για χορήγηση 
οριστικής έγκρισης και διεύρυνσης οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα προκειμένου αυτά να εξεταστούν με την διαδικασία της «αμοιβαίας 
αναγνώρισης» 
 
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της απόφασης 124830/12-12-2007 (Β΄ 2478) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Κράτη Μέλη του Νότου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης» 
 
Όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1107/2009 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της απόφασης 124830/12-12-2007 (Β΄ 2478) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Το υπό έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις «Ενιαίες 
Αρχές» από την Αρμόδια Αρχή ενός Κράτους Μέλους της νότιας ζώνης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει εκδοθεί οριστική έγκριση κυκλοφορίας. Προκειμένου για χρήσεις σε υπό 
κάλυψη καλλιέργειες ή σε αποθηκευτικούς χώρους ή για μετασυλλεκτικές εφαρμογές ή για 
την επικάλυψη σπόρων το υπό έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει αξιολογηθεί 
σύμφωνα με τις «Ενιαίες Αρχές» από την Αρμόδια Αρχή ενός Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εκδοθεί οριστική έγκριση κυκλοφορίας» 
 
4. Η παράγραφος 1.4 του άρθρου 4 της απόφασης 124830/12-12-2007 (Β΄ 2478) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1.4 Τμήματα Α (διαχείριση κινδύνου) και Γ (εμπιστευτικές πληροφορίες) της Έκθεσης 
Αξιολόγησης από το άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγγλική ή επίσημη 
μετάφραση αυτών στην Ελληνική καθώς και Τμήμα Β (αξιολόγηση κινδύνου) αυτής εφόσον 
είναι διαθέσιμο. Επίσης γίνεται αποδεκτή η κατάθεση των ως άνω πληροφοριών σε 
οποιαδήποτε άλλη μορφή με την προϋπόθεση ότι αποτελούν επίσημο έγγραφο της 
αρμόδιας αρχής του Κράτους Μέλους» 
 
5. Η παράγραφος 1.6 του άρθρου 4 της απόφασης 124830/12-12-2007 (Β΄ 2478) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«1.6 Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα ότι το υπό έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν 
είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που έχει εγκριθεί από το άλλο Κράτος Μέλος καθώς 
και υπεύθυνη δήλωση από την Αρμόδια Αρχή του άλλου Κράτους Μέλους ότι η έγκριση που 
έχει χορηγηθεί είναι σύμφωνη με τις «Ενιαίες Αρχές» 
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6. Αντικαθίσταται σε όλο το κείμενο ο όρος «Αρμόδια Αρχή» από τον όρο «Εθνική 
Συντονιστική Αρχή» 
 
7. Η με αριθ. 191257/25-11-2010 (Β΄1907) απόφαση μας καταργείται 
 
8. Κατά τα λοιπά η απόφαση 124830/12-12-2007 παραμένει ως έχει 
 
9. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
 
10. Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
 
 
   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

               Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 


