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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                    26.02.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13915/331728 π.ε.  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  

TELEFAX: 210 92 12 090  της εταιρίας 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ KAI ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287247  Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

  Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού A.A. & T.: κ. Μ. Βορίδη 
   minister-mailbox@hq.minagric.gr 
   2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα A.A. & T.: 
   κ. Γ. Στρατάκου 

   gensecr@hq.minagric.gr 
    

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 70161 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KATANA (δ.ο. flazasulfuron 25 % β/β) ως προς τη διεύθυνση του υπεύθυνου 
για την τελική διάθεση στην αγορά καθώς επίσης και τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με 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. Το Νόμο 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

4. Τις διατάξεις του 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. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 

6. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 13915/331728/19.12.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70161 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) KATANA (δ.ο. flazasulfuron 25 % β/β) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 
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10697/122535/27.05.2016 Υπ. Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά καθώς επίσης και τις δηλώσεις προφύλαξης. 

 

Τα σημεία 1.4γ και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
  

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 

χώρα) 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

1ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκόπουλου 
Παιανία 190 02, Τ.Θ. 100 
Τηλ: 210 6800900 

Fax: 210 6833488 

E-mail: info@hellafarm.gr  

 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την 

εφαρμογή»  

 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

 

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα η τη συσκευασία του.  

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική 

κάλυψη. 

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 10 μέτρων από ακαλλιέργητη γη. 

 

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 10697/122535/27.05.2016 Υπ. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α. 

 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΜΗΛΑΙΟΣ 
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