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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   26 - 3 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  3267/35600 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Dow AgroSciences Export SAS, 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Γαλλίας 
TELEFAX: 210 92 12 090   (δια της εταιρείας 

Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου   ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Τηλέφωνο: 210 92 87 244   Λ. Μεσογείων 335 

e-mail: syg035@minagric.gr   152 31 – Χαλάνδρι) 

    (µε απόδειξη) 

     

  Κοιν.:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

     

 

ΘΕΜΑ: “ Τροποποίηση της µε αριθ. 7915 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DOMINATOR NEOTEC 360 SL ως προς 

την ηµεροµηνία λήξης ” 
 

 

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 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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 

2011 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών 

ουσιών glyphosate. 

4. Τη µε αριθ. 125761/17-2-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 
την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 7915 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DOMINATOR NEOTEC 360 SL, τη µε αριθ. 
132780/29-9-2009 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς την 

σήµανση του σκευάσµατος, τις φράσεις R και S, τη µε αριθ. 181504/17-2-2010 Απόφασή µας µε 
την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής 

ουσίας καθώς και τη µε αριθ. 181570/24-2-2010 (ΦΕΚ 256/Β΄/12-3-2010) Απόφασή µας µε την 
οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς τις παρατηρήσεις του φάσµατος δράσης. 

5. Το Π.∆. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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6. Τη µε αριθ. 131/20388/20-2-2012 (ΦΕΚ 393/B΄/21-2-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα». 

7. Τις µε αριθ. πρωτ. 102712/23-11-2011 και 103396/13-12-2011 αιτήσεις της ενδιαφερόµενης 

εταιρείας. 

 
 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. τη µε αριθ. 7915 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνο) DOMINATOR NEOTEC 360 SL που χορηγήθηκε µε την αριθ. 125761/17-2-

2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς την ηµεροµηνία 

λήξης. 

 

Συγκεκριµένα το σηµείο 1.1.β (ηµεροµηνία λήξης) διαµορφώνεται ως εξής: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

7915 

17 – 2 - 2009 

31 – 12 - 2015 

 

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 125761/17-2-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 7915 οριστική έγκριση διάθεσης 

στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DOMINATOR NEOTEC 360 SL, 

η µε αριθ. 132780/29-9-2009 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως 

προς την σήµανση του σκευάσµατος, τις φράσεις R και S, η µε αριθ. 181504/17-2-2010 
Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το εργοστάσιο 

παρασκευής της δραστικής ουσίας καθώς και η µε αριθ. 181570/24-2-2010 (ΦΕΚ 256/Β΄/12-3-
2010) Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς τις παρατηρήσεις 

του φάσµατος δράσης. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

Ι. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 

 

 


