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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 14416 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) ΜΑGNΕT MED (deltamethrin 0,03% β/β) ως προς την ημερομηνία λήξης, 
την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον 
παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας» 

 
 

 
 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 

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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1262 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, 

chlorotoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, 

fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanate-

methyl και tribenuron 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 2889/31778/13.03.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

14416 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ΜΑGNΕT MED (deltamethrin 

0,03% β/β). 

5. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Τις με αριθμό πρωτ. 9692/128374/24.09.2018 και 10122/133359/03.10.2018 αιτήσεις της εταιρείας 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α. Ε., ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Suterra Europe Biocontrol S. L. 

Ισπανίας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14416 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) ΜΑGNΕT MED (deltamethrin 0,03% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

2889/31778/13.03.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία 

λήξης, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον 

παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας. 

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.1β και 1.3 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης
 
 

14416 

13-3-2013 

31.10.2020 

 

 

1.3 Δραστική ουσία1  

Κοινή ονομασία της δραστικής κατά ISO
2
 deltamethrin  

(χημική ομάδα: πυρεθρίνες) 

 

 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής  

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

deltamethrin 98,5% β/β min  

 

 

 

Παρασκευαστής της δ.ο. Isagro S.p.a. 
Caldera Business Park 
Via Caldera, 21 
20153, Milan, Ιταλία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.
3
 ISAGRO (ASIA) AGROCHEMICALS Pvt. Ltd 

G.I.D.C. Industrial State 
Panoli 394 116, Distrite 
Bharuch, Gujarat, Ινδία 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής deltamethrin  

προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 21-1-

2004 (Αρ. Πρ. ΥΓ 91626) και παραμένουν στα αρχεία της 

Αρμόδιας Αρχής 

 
1
Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες 

θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία 
2
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της 

ονομασία κατά IUPAC ή CA. 
3
Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του 

εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας. 
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2889/31778/13.03.2013 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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