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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (απωθητικό)  
HERPETEX GRANULES» 

  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων και ειδικότερα τα 
άρθρα 86 και 89 παρ.3.  

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2005 της Επιτροπής της της 8ης Νοεμβρίου 2017, 
σχετικά με την έγκριση του εκχυλίσματος αζαδιράχτας (Margosa extract) που λαμβάνεται από 
έλαια πίεσης εν ψυχρώ από τα σπέρματα χωρίς κέλυφος του δέντρου Azadirachta indica με 
εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα, ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε 
βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 (απωθητικά).  

3. Την με αριθ. ΤΠ19- 0135 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά που χορηγήθηκε στο 
βιοκτόνο (απωθητικό) προϊόν HERPETEX GRANULES με την αρ. πρωτ.   2228/27262/20-3-2014 
απόφαση μας. 

4. Tη με αριθ. 619/46787/2019 (Β’ 988) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή 
«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Ανακαλούμε από την 01/10/2019 τη με αριθ. ΤΠ19- 0135 έγκριση κυκλοφορίας του βιοκτόνου 

(απωθητικό) προϊόντος HERPETEX GRANULES  (δραστική ουσία Margosa extract) επειδή ο κάτοχος 
της έγκρισης δεν προσκόμισε στην Υπηρεσία μας μέχρι την ημερομηνία έγκρισης καταχώρησης 
(01/04/2019) της δραστικής ουσίας Margosa extract φάκελο που να ικανοποιεί τους όρους των 
άρθρων 26 ή 29 ή 34 ή 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 
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2. α) Απαγορεύεται από την 01/10/2019 η τιμολόγηση του ως άνω βιοκτόνου από τον κάτοχο της 
έγκρισης προς κάθε ενδιάμεσο προμηθευτή ή σημείο πώλησης.  

 β) H τελική διάθεση και χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων του βιοκτόνου (δηλαδή η πώληση 
τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους όπως προβλέπεται) μπορεί να 
συνεχιστεί έως 365 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της δραστικής ουσίας (δηλαδή έως την 
31/03/2020).  

 
3. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 01/04/2020 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης 

για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού. 
 
4. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519/2016 (Β΄ 1367). 
 

 
 
 

 
 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

   
     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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