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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) SYSTIVA 33,3 FS (δραστική ουσία: fluxapyroxad), για 
περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού»  

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.  
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 
ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία fluxapyroxad. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής 
και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει. 

4. Το Νόμο αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες 
καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του 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. 

7. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.  

8. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».    
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9. Το από 26-08-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

10.Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1715/30.9.2019 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου. 

11.Την αριθ. 7111/170693/14.11.19 (ΑΔΑ: 9ΟΖ64653ΠΓ-ΟΩ7) κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης 
στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYSTIVA 33.3 FS (δραστική 
ουσία: fluxapyroxad). 

12.Τις με αριθ. πρωτ.: 3138/83191/13.3.20 και 3376/90761/26.3.20 αιτήσεις της εταιρείας 
AGROPAN ΕΠΕ. 

13.Το από 26-03-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SYSTIVA 33.3 FS (δραστική ουσία: 
fluxapyroxad, αριθμός έγκρισης: 60381/12.09.2013) για χρήση από την εταιρεία 
AGROPAN ΕΠΕ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΝΟΥ Μ. ΕΠΕ, 
Αερινό Μαγνησίας, ΑΜ 43019001, με τα ακόλουθα στοιχεία:. 

 
1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 07-04-2020 

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:     30-04-2020  
 
2.  Φάσμα δράσης: 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

 

κ.εκ. / 
100 κιλά 
σπόρου 

Όγκος ψεκ. υγρού 
λιτρα / στρέμμα 

Βαμβάκι 
(GOSHI) 

Rhizoctonia 
solani, 
(RHIZSO) 
Fusarium sp 
(FUSASP) 

3,8 120 Το προϊόν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
αδιάλυτο ή διαλυτό 
σε νερό με μέγιστη 
αναλογία 1:10 
(προϊόν: νερό) 

Επένδυση 
σπόρου. 
Πριν τη 
σπορά. 

1 

Μέγιστη πυκνότητα σποράς στο βαμβάκι: 3,2 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. 
 
3. Προστασία των καταναλωτών:  

         Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Βαμβάκι Μη εφαρμόσιμο 

 
4.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 7835/86580/12.09.2013 Απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 60381 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) SYSTIVA 33.3 FS (δραστική ουσία: fluxapyroxad, αριθμός έγκρισης: 
60381/12.09.2013), όπως ισχύει. 

 
Γ. Γενικές υποχρεώσεις: 

1. Ο αιτών την κατά την παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγοράς, είναι υπεύθυνος για την 
ορθή εφαρμογή της, ενώ ο ίδιος και/ή ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, 
υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε 
δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν 
απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, ο αιτών και ο κάτοχος της άδειας 
διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας 
το αργότερο έως 30/07/2020, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 
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 Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 
παρούσας. 

 Για τη συνολική ποσότητα σπόρων που επενδύθηκαν. 

3. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
 
 
                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
 
 
 
         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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