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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα  12-4-2006 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 117703 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Ταχ.∆/νση:  Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:    176 71, Αθήνα 
FAX:     210-92 12 090 
Πληροφορίες:  Α. Φονταρά 
Τηλέφωνο:    210-9287227 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ανανέωση της έγκρισης 

του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (µυκητοκτόνο), 
SYSTHANE 24 EC και 
τροποποίησή της, ως προς  
τις βοηθητικές ουσίες και  
το εργοστάσιο συσκευασίας.  

 

 
ΠΡΟΣ: 1) BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ 

Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
 (Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
        Ινστιτούτο 
       Τµήµα Ελέγχου  
       Γεωργικών Φαρµάκων  
       Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 
΄Εδρες τους 

3) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
α) ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

΄Εδρες τους 
β) ∆/νσεις Εµπορίου 

 Έδρες τους 
4) Τµήµατα Β΄, Γ΄& Ε΄ της ∆/νσής 

 µας 
5) Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο  

   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 4 και 6) 
και το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3)  

2. Τη µε αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφαση µας για την «τεχνική και τις 
µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα το Κεφ. ∆, παρ. 2 και 3. 

3. Τη µε αριθ. 510/2003/24-5-2004 (ΦΕΚ 910/Β/18-6-2004) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών. 

4. Τη µε αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β΄1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό». 

5. Τη µε αριθ. 301509/19-11-2004 (Β΄1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές, 
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∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της 
εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υφυπουργού’’». 

6. Τις από 9-12-04, 12-8-04 και 13-4-05 αιτήσεις της εταιρείας BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ, για την 
ανανέωση και τροποποιήσεις αντίστοιχα της έγκρισης του σκευάσµατός της SYSTHANE 24 
EC. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
Ι.   Ανανεώνουµε για µία πενταετία, από 1-1-2005 έως 31-12-2009, τη µε αριθ. 6795, οριστική  
έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο), SYSTHANE 24 EC (24 % β/ο  
myclobutanil) της παρασκευάστριας εταιρείας Dow AgroSciences Switzerland S.A., Ελβετία, η  
οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 90228/29-2-2000 απόφασή µας, όπως ισχύει σήµερα και για την 
 οποία υποβλήθηκε η από 9-12-2004 αίτηση ανανέωσής της. 

 
ΙΙ. Α) Τροποποιούµε την ανωτέρω έγκριση, ως προς τις βοηθητικές ουσίες λόγω αλλαγής των 

γαλακτωµατοποιητών, που ανήκουν στη χηµική οµάδα των nonylphenol ethoxylates και η 
εγγυηµένη σύνθεση που θα αναγράφεται στο εξής στην ετικέτα του σκευάσµατος, σύµφωνα µε 
τη ∆ήλωση (Έντυπο ΙΙ), που υπέβαλε η ενδιαφερόµενη εταιρεία µε τις νέες βοηθητικές ουσίες, 
διαµορφώνεται ως εξής: myclobutanil 24 % β/ο 

                   βοηθητικές ουσίες 73,8 % β/β 
 
     Β) Τροποποιούµε την ανωτέρω έγκριση, ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος, ως ακολούθως:  
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδο, 
αντί της εταιρείας ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδο.  

 
III. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 16 του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-5-

97) και τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ. 
 Ο αριθµός παρτίδας του σκευάσµατος και η ηµεροµηνία παρασκευής του, που θα αναγράφονται 
στη συσκευασία και την ετικέτα του προϊόντος, θα είναι τα αναγραφόµενα στη συσκευασία 
εισαγωγής προς υποσυσκευασία. Ο αριθµός παρτίδας να αναγράφεται και στα παραστατικά 
εισαγωγής κάθε ποσότητας. 

 
ΙV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε  αριθ. 90228/29-2-2000 απόφασή µας, όπως ισχύει 

σήµερα.  
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     

 
        Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 


