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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  13 -  09 -2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 8781/214166  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Κ. Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  Ι Β ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ  

TELEFAX:  210 92 12 090  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 37300 

Πληροφορίες: Θεοδωρής Π.  ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ 

Τηλέφωνο: 210 928 72 25 Κοιν: Syngenta Hellas AEBE 

E-mail: ptheodoris@minagric.gr     

    

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 

TECTO 500 SC (δραστική ουσία: thiabendazole), για περιορισμένη και ελεγχόμενη 

χρήση σε κυδώνια (νωπά)» 

 

  AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 

φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 

και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής 

της 29ης Ιανουαρίου 2008.  

4. Την αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 (Β΄ 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες 

καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8616/114066 (Β΄ 

3622). 

5. Το με αριθμ 83 Π.Δ. με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/09.07.2019/τ. Α’). 

6. Τη με αριθ. πρωτ.: 8781/214166/29.08.2019 αίτηση του Ιωάννου Αλ. Κωνσταντίνου. 

7. Το από 04-09-2019 ενημερωτικό σημειώμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της 

Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 

TECTO 500 SC (δραστική ουσία: thiabendazole) σε κυδώνια νωπά που θα εξαχθούν στο 

Ισραήλ, με σκοπό τη κάλυψη φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων. 

 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:  13-09-2019   

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:      11-01-2020 

 

2.  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Γρ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρου 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Γρ./ 

στρέμ

μα 

max 

Κυδώνια 

CYDOB 

(νωπά) 

 

Nectria galligena 

NECTGA 

--- 180-240 --- Προληπτική 

αντιμετώπιση με α) 

Εμβάπτιση 

ή 

β) Διαβροχή 

των καρπών  για 

25-30” 

--- 

 

23. Προστασία των καταναλωτών: (η χρήση αφορά εξαγωγές σε τρίτες χώρες) 

         Τελευταία επέμβαση πριν τη 

         συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Κυδώνια νωπά Δ.Ο.   

 

24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 10764/120440 π.ε./28.05.15 Απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 60460 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) TECTO 500 SC, όπως ισχύει σήμερα.  

 

Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην 

αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη 

διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και 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, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας 

διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το 

αργότερο έως  

3. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 

την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

  

  

 Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ 
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