ΑΔΑ: 6ΒΥΙ4653ΠΓ-Τ3Ι
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθ. πρωτ.:
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

ΘΕΜΑ:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Λ. Συγγρού 150
176 71 - ΑΘΗΝΑ
Ι. Καλαϊτζόγλου
210 9287223
ikalaitzoglou@minagric.gr

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2022.05.20 10:58:56
EEST
Reason:
Location: Athens

19.05.2022
4766/135077

Προς:

ΑΝΤΗΕSIS Ι.Κ.Ε.
Εμ. Μπενάκη 8,
14561, Κηφισιά – Αθήνα

e-mail:

info@anthesis.gr

«Τροποποίηση της με αριθ. 14801 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BOLLDEX (δ.ο Helicoverpa armigera
Νucleopolyhedrovirus (HearNPV) 44.8 % β/β) ως προς τη κατηγορία και το τρόπος
δράσης του σκευάσματος»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 44 αυτού.
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.
Τη με αριθ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία
για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον
παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου
παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
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.
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
I.

Τροποποιούμε τη με αριθ. 14801 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) BOLLDEX (δ.ο Helicoverpa armigera Νucleopolyhedrovirus (HearNPV) 44.8 % β/β), που
χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1653/49824/28.04.2022 απόφασή μας, όπως ισχύει, ως τη
κατηγορία και το τρόπος δράσης του σκευάσματος.
Το σημείο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
4

II.

Κατηγορία και τρόπος
δράσης:

Εντομοκτόνο αποκλειστικά για την καταπολέμηση των
προνυμφών του πράσινου σκουληκιού Helicoverpa armigera σε
κηπευτικά, λαχανικά, αρωματικά φυτά, καπνό, αραβόσιτο,
καλλωπιστικά, βαμβάκι και φράουλα. Δρα μέσω της κατάποσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 1653/49824/28.04.2022 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

