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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   18 - 01 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 10335/112884 π.ε. 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
TELEFAX: 210 9212090  Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  e-mail: 
Τηλέφωνο: 210 9287230  Evangelos.Diamantis@dupont.com 
e-mail: ptheodoris@minagric.gr   
     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 14508 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LANNATE 20 SL (Methomyl 20 % β/ο) 
ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. και της Προστασίας των καταναλωτών 
(τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή)». 

 

 

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 45 αυτού.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1822 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, deltamethrin, fluazinam, 

methomyl, sulcotrione και thiodicarb μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

3. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αρίθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

5. Την με αρ. πρωτ ΕΜΠ 1691/28.11.2016 αξιολόγηση ισοδυναμίας νέου εργοστασίου παραγωγής Haili 

Guixi Chemical Pesticide Co, Ltd της δραστικής ουσίας methomyl από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο. 

6. Τις με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10335/112884/12-10-2016 & 12530/136601/6.12.2016 αιτήσεις της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14508 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) LANNATE 20 SL (Methomyl 20 % β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 2712/32690/20.03.2015 Απόφασή μας, ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. και της 

Προστασίας  των καταναλωτών (τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή). 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.3 και 13.1 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.3 Δραστική ουσία 
 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών 

κατά ISO 

Methomyl 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
98 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Carbamate 

Παρασκευαστής E. I. du Pont de Nemours and Company 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd. Baili 

Industry Area, Guixi Jiangxi 335425, China 

Telephone: (86) 701 3322918 

E-mail: ChenPing.Hu@dupont.com , 

Jane.Xiang@dupont.com   

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως κατατέθηκε με την αίτηση της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Πεπόνι , Καρπούζι 28  

 Αγγούρι θερμοκηπίου, Κολοκυθάκι 
θερμοκηπίου, Κολοκύθα θερμοκηπίου, 
πιπεριά, Καπνός, Μαρούλι,  Σπανάκι 

21  

 Βαμβάκι , Αγγούρι αγρού, Κολοκυθάκι 
αγρού, Κολοκύθα αγρού 

14  

 Φασολάκια-Μπιζέλια με λοβό 10  

 Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγουράκι (για τουρσί) 7  
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2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 2712/32690/20.03.2015 Απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Για τις ποσότητες του σκευάσµατος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήµατα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να 
χρησιµοποιήσει κάθε πρόσφορο µέσο επιδεχόµενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την 
παρούσα τα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προµηθευτεί τα εν 
λόγω σκευάσµατα. 

4. Κατά την πώληση συσκευασιών µε παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήµονας των 
καταστηµάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενηµερώνει για την παρούσα τους 
επαγγελµατίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου 
ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

5. Οι επαγγελµατίες χρήστες που έχουν ήδη προµηθευτεί ποσότητες του σκευάσµατος 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε την παρούσα απόφαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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