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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   03-07-2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 7301/74122 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: MULINI DI ZOLFO, UK 

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Δια της ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. 

Πληροφορίες: Μ. Φουντουλάκης   Δ. Γληνού 32, 542 49 

Τηλέφωνο: 210 928 7255   Θεσσαλονίκη 

e-mail: syg080@minagric.gr     

     

  Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

     

 ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 6930 

έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZAPPY 96 

DP (sulphur) ως προς το εργοστάσιο 

παρασκευής της δραστικής ουσίας, το 

εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος και το εργοστάσιο 

συσκευασίας του σκευάσματος» 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

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 ειδικότερα 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. Την με αριθ. 6930 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), ZAPPY 96 DP, 

η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 90293/8-1-2004 Απόφασή μας. 

4. Την με αριθ. 92297/19.01.2011 Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 6930 

έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς την εγγυημένη σύνθεση, τον παρασκευαστή 

και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο και τον υπεύθυνο για την 

τελική συσκευασία και σήμανση, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, την ημερομηνία λήξης 

της έγκρισης, και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 

5. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 

«Εντολή Υφυπουργού»». 

6. Tις από 29.03.2012 αιτήσεις της εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 6930 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZAPPY 96 DP που χορηγήθηκε με την αριθ. 90293/8-1-2004 

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το εργοστάσιο 

παρασκευής της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος και το 

εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος. 

 

Συγκεκριμένα: 

- το σημείο 1.3 (δ) (εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.) διαμορφώνεται ως εξής: 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης:  

 

Sulphur Mills Limited, INDIA  

(3 εργοστάσια) 

 

Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά 

ELFE ABEE 

 

 (η Δ/νση των εργοστασίων είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 

 

 

- το σημείο 1.4 (δ & ε) (εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος & εργοστάσιο συσκευασίας 

του σκευάσματος) διαμορφώνεται ως εξής: 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

 

Sulphur Mills Limited, INDIA  

(3 εργοστάσια) 

 

Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά ELFE 

ABEE 

 

 (η Δ/νση των εργοστασίων είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας).  

 

 

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

 

Sulphur Mills Limited, INDIA  

(3 εργοστάσια) 

 

Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά ELFE 

ABEE 

 

 (η Δ/νση των εργοστασίων είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας).  
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 90293/8-1-2004 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 92297/19.01.2011 Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

  

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 


