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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   16 - 2 - 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  93607 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Syngenta Hellas AEBE 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Λ.Ανθούσας 

TELEFAX: 210 92 12 090   15349 – Ανθούσα, Αττική 

Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου   (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 244    

e-mail: syg035@minagric.gr Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κ. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

    κ. Ι. Κουτσούκου 

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

    ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

    Έδρες τους 

   4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

   Έδρες τους 

  6. ΕΣΥΦ 

   Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

 

 

 7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
 

ΘΕΜΑ: ″Τροποποίηση της µε αριθ. 14.331 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) KARATE 1,5 CS with Zeon technology 

ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας και την εγγυηµένη 

σύνθεση του σκευάσµατος″ 
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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) µε τίτλο  «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία 91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα το άρθρο  4 αυτής. 

2. Τη µε αριθ. 130534/8-7-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 14.331 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) KARATE 1,5 CS with Zeon technology καθώς και 

τη µε αριθ. 186259/16-6-2010 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως 

προς το φάσµα δράσης, την ονοµασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και τον παρασκευαστή 

του σκευάσµατος. 

3. Το µε αριθ. 191711/7-12-2010 συµπληρωµατικό σηµείωµα του Χηµικού ελέγχου για το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) KARATE 1,5 CS with Zeon technology. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”. 

6. Την µε αριθ. 186580/29-6-2010 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 14.331 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) KARATE 1,5 CS with Zeon technology που 

χορηγήθηκε µε την αριθ. 130534/8-7-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας και την εγγυηµένη 

σύνθεση του σκευάσµατος. 

 

Συγκεκριµένα τα σηµεία 1.3.β (Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε 

καθαρή δραστική ουσία), 1.3.δ (Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.) και 1.4.στ (εγγυηµένη 

σύνθεση του σκευάσµατος) διαµορφώνονται ως εξής: 

 

1.3 ∆ραστική ουσία: 
 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

90 % (β/β) min 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής της 

δ.ο. 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

 

1) Syngenta limited UK 

 

2) Youth Chemical Co. Ltd., Κίνα 
 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας) 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα: 
 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

Lambda-cyhalothrin: 1,47% β/β 

βοηθητικές ουσίες: 98,36% β/β 

 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος 

όπως τροποποιήθηκε µε από 29-6-2010 (Αρ. Πρ. 

Υ.Α.Α Τ. 186580) αίτησης της εταιρείας και 

παραµένει στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στο 

part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration 

report). 
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 130534/8-7-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 14.331 οριστική έγκριση 

διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) KARATE 1,5 CS with 

Zeon technology καθώς και η µε αριθ. 186259/16-6-2010 Απόφασή µας µε την οποία 

τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το φάσµα δράσης, την ονοµασία του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και τον παρασκευαστή του σκευάσµατος. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 
 

 

 
  

 


