
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 - 06 - 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 105348 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . ∆/νση: Ιπποκράτους 3-5 Προς: 1. Εταιρείες παρασκευής,  
Ταχ.  Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ εισαγωγής και  
TELEFAX: 210 36 17 103  αντιπροσώπους  
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης Φυτοπροστατευτικών  
Τηλέφωνο: 210 212 45 62 προϊόντων 
E-mail: p.theodoris@minagr.gr  (µε απόδειξη) 
  2. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 
ΘΕΜΑ: α. ∆/νσεις Γεωργίας 
 έδρες τους 
 β. ∆/νσεις Εµπορίου 
 έδρες τους 
 3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
 Ινστιτούτο 
 Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 
 Φαρµάκων 
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 
 4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 
 έδρες τους 
 5. ΕΣΥΦ 
 Πατησίων 53, 10433 Αθήνα 
 

«Τροποποίηση έγκρισης 
κυκλοφορίας των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(ζιζανιοκτόνα) τα οποία περιέχουν 
το δρων συστατικό simazine, ως 
προς το φάσµα δράσης» 

Κοιν.: Αποδέκτες Π.∆. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/30.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97), “για την έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8, παρ.2 

2. Tην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθ. 2004/247/ΕΚ/10-3-2004 (L 78/50/16-3-
2004)σχετικά µε τη «µη καταχώρηση της ουσίας simazine στο παράρτηµα I της οδηγίας 
91/414, και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
αυτή τη δραστική ουσία». 

3. Τη µε αριθ. 230642/15.03.2004 (ΦΕΚ 525/Β΄/23.03.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε, για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό”. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 
1. Τροποποιούµε τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των σκευασµάτων του παρακάτω πίνακα 

που περιέχουν το δρων συστατικό simazine, ως προς το φάσµα δράσης και 
συγκεκριµένα επιτρέπουµε την χρήση τους µόνο στην ελιά. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΣΙΜΑΖΙΝΗ ΣΕΓΕ 50 WP simazine 7023 
SIMAZINE-ΕΛΛΑΓΡΕΤ 5 G simazine 7028 

ΑΓΚΡΟΖΥΛ-SM WP amitrole 
simazine 7121 

ΣΙΜΑΖΙΝΗ-AGAN 50 WP simazine 7328 
ΣΙΜΑΖΙΝΗ-AGAN 80 WP simazine 7329 
Σ-Μ 50 WP simazine 7348 
ΑΜΙΖΙΝΑ simazine 7605 

 
 

2. Τελευταία ηµεροµηνία εισαγωγής και τιµολόγησης προς τα καταστήµατα λιανικής 
πώλησης των σκευασµάτων του ανωτέρου πίνακα η 30-6-2007. 

 
3. Εξάντληση των αποθεµάτων για χρήση από τους αγρότες των σκευασµάτων του 

ανωτέρω πίνακα, µέχρι την 31-12-2007. 
 

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 
του Ν.721/77, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2538/97. 
 

4. Σε εφαρµογή της απόφασης 2004/247/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. για τα σκευάσµατα 
που περιέχουν τη δραστική ουσία  simazine εφαρµόζεται πρόγραµµα 
παρακολούθησης των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον τετραετούς 
διάρκειας (2004-2007). 

 
5. Λεπτοµέρειες για την υλοποίηση του προγράµµατος καθώς και τα σχετικά 

πρωτόκολλα θα οριστικοποιηθούν µετά από διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους και 
έκδοση σχετικής απόφασης από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής. 

 
6. Στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περιόδου και το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 

του εποµένου έτους, θα πρέπει να υποβάλλεται από την ενδιαφερόµενη εταιρεία 
έκθεση προς την Αρµόδια Αρχή, για την εφαρµογή του προγράµµατος. 

 
7. Η οικονοµική και τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος κάθε έτους (από 2004 έως 

2007), βαρύνει εξολοκλήρου τις ενδιαφερόµενες εταιρείες. 
 

8. Αν οι κάτοχοι των εγκρίσεων κυκλοφορίας δεν εφαρµόσουν πρόγραµµα 
παρακολούθησης των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω ή δεν υποβάλλουν έκθεση αποτελεσµάτων, η έγκριση κυκλοφορίας 
ανακαλείται µε απόφασή µας. 
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9. Επιτρέπεται η χορήγηση νέων εγκρίσεων σε σκευάσµατα που περιέχουν simazine 
µόνο για χρήση στην ελιά. 

 
10. Η ετικέτα µε το τροποποιηµένο φάσµα δράσης θα προσκοµισθεί στην Υπηρεσία 

εντός εξαµήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 
 

 
 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 
 

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 
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