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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   6 - 9 - 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  188153 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Λ. Μεσογείων 449 

TELEFAX: 210 92 12 090   153 43 – Αγ. Παρασκευή 

Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου   (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 244    

e-mail: syg035@minagric.gr Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κας. Αικ. Μπατζελή 

   2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

    κ. Μ. Καρχιµάκη 

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

    ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

    Έδρες τους 

   4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

   Έδρες τους 

  6. ΕΣΥΦ 

   Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

 

 

 7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: ″Τροποποίηση της µε αριθ. 60.098 προσωρινής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG ως προς το 

εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσµατος″ 
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AΠΟΦΑΣΗ 

H 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) µε τίτλο  «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία 91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα το άρθρο  4 αυτής. 

2. Τη µε αριθ. 123820/21-11-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 60.098 προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG, τη µε αριθ. 116864/27-2-

2007 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το είδος της 

συσκευασίας, τη µε αριθ. 121772/10-9-2007 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν 

λόγω έγκριση ως προς τα Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων στις επόµενες καλλιέργειες καθώς και τη 

µε αριθ. 127957/13-4-2009 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως 

προς τον παρασκευαστή των δραστικών ουσιών, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο για την 

συσκευασία και σήµανση και τον παρασκευαστή του σκευάσµατος. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

4. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη». 

5. Την µε αριθ. 184883/21-5-2010 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 60.098 προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG που χορηγήθηκε µε την 

αριθ. 123820/21-11-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς 

το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσµατος. 

 

Συγκεκριµένα τα σηµεία 1.4 (δ) εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος και 1.4 (ε) 

εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος διαµορφώνονται ως εξής: 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 

IPT-Pergande GmbH, Γερµανία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

 

 

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 

IPT-Pergande GmbH, Γερµανία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

 

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 123820/21-11-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 60.098 προσωρινή έγκριση διάθεσης στην 

αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG, η µε αριθ. 

116864/27-2-2007 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το 

είδος της συσκευασίας, η µε αριθ. 121772/10-9-2007 Απόφασή µας µε την οποία 

τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς τα Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων στις επόµενες 

καλλιέργειες καθώς και η µε αριθ. 127957/13-4-2009 Απόφασή µας µε την οποία 

τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς τον παρασκευαστή των δραστικών ουσιών, τον 

κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο για την συσκευασία και σήµανση και τον παρασκευαστή 

του σκευάσµατος. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 

 


