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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,       10.06.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 5810/151009 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: UPL  Eλλάς Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ριζαρείου  16 Χαλάνδρι 
TELEFAX: 210 9212090  152 33 Αθήνα 
Πληροφορίες: Μ.Γάσπαρη   Ami.Athanasiadou@upl-ltd.com  

Τηλέφωνο: 210 9287250   

e-mail: mgaspari@minagric.gr    

    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60453 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) PROXANIL DUO (δ.ο. propamocarb-HCL 
40% β/ο και cymoxanil 5%β/o) ως προς την ημερομηνία λήξης.» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 τα 

άρθρα 45 και 32.1 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

4. Το 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. 

5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20). 

6. Tον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/745 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών aluminium ammonium sulphate, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, 

bifenazate, boscalid, calcium carbonate, captan, carbon dioxide, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, 

extract from tea tree, famoxadone, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, flumioxazine, 

fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, heptamaloxyloglucan, 

hydrolysed proteins, iron sulphate, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 

251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, plant oils/rape seed oil, potassium hydrogen 

carbonate, propamocarb, prothioconazole, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant 

origin/ sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole και urea.  
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7. Τη με αριθ. πρωτ. 486/6644/14-5-2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60453 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PROXANIL DUO, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 5810/151009/8-6-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60453 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μηκυτοκτόνο) PROXANIL DUO (δ.ο. δ.ο. propamocarb-HCL 40% β/ο και cymoxanil 
5%β/o), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 486/6644/14-5-2015 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Το σημείο  1.1β διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 60453 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 14-5-2015 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 31-7-2023 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 486/6644/14-5-2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 
 
 
         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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