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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 06-11-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      Α.Π.: 10982/123163 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   

Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου   ΠΡΟΣ: SAPEC AGRO S.A. Πορτογαλίας 

Τηλέφωνο: 210 9287 224       δια της εταιρείας 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150       Α. Τουτουτζιδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα      Ταχ. Δ/νση: Τσιτούρη 22 

TELEFAX: 210 92 12 090       Τ. Κ.: 152 31, Χαλάνδρι-Αθήνα 

e-mail: syg033@minagric.gr     

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 60.230 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AZUFRIL 98,5 DP (sulphur 98,5 % 

β/β), ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, την ταξινόμηση και την επισήμανση (CLP), 

καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης. 

 

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. Το Νόμο υπ’ αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/27-01-2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 

φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25
ης

 

Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31-12-2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβούλιου της 16
ης

 Δεκεμβρίου 2008 όσον αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 

67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 125380/23-12-2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 

60.230 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) AZUFRIL 98,5 DP, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη με αριθ. 462/106101/03-09-2013 (ΦΕΚ 2240/τB΄/10-09-2013) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με ‘Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’». 

7. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

mailto:syg033@minagric.gr


ΑΔΑ: Ω0Ω4Β-ΠΧΜ 

 

2 

8. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 3041/34788/13-03-2014 και 10982/123163/02-10-2014 

αιτήσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης, καθώς και τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 

10566/118544/23-09-2014 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Τροποποιούμε την με αριθμό 60.230 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AZUFRIL 98,5 DP, που χορηγήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 125380/23-12-2008 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τον 

υπεύθυνο επικοινωνίας, την ταξινόμηση και την επισήμανση (CLP), καθώς και ως προς τις 

προϋποθέσεις χορήγησης. Τα σημεία 1.4α, 9, 10, 11, 12 και 15 της άδειας διάθεσης 

διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 

SAPEC AGRO S.A. 

Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 - 3ºA  

Parque das Nações,  

1990-207, Lisboa, Πορτογαλία 

Τηλ.: +351 213222711 

Fax: +351 213222735 

e-mail: aduarte@agro.sapec.pt 
 

Τουτουτζιδάκης Αντώνης 

Ταχ. Δ/νση: Τσιτούρη 22 

Τ. Κ.: 152 31- Χαλάνδρι, ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210 6725174 

Fax: 210 6725174 

e-mail: aconsult@otenet.gr 

 

 

 

9 Εικονογράμματα 

Κινδύνου: 

 

GHS07 

  Προειδοποιητική λέξη Προσοχή 

 

 

10 Δηλώσεις 

Επικινδυνότητας: 

 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11 Δηλώσεις 

Προφύλαξης: 

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. 

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. 

P361 Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 

P370+P260 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις 

/ αέρια / ατμούς. 

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά 

συσκευασίας του. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 

περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 

υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 

ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία.  

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 

με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Ρ301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε 

το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει 

τις αισθήσεις του. 
 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι 

υποχρεωτική από την 1
ην

 Ιουνίου 2015. 

 

15  Ανάκληση / παράταση της άδειας 

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της 

άδειας διάθεσης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 125380/23-12-2008 απόφασή μας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60.230 οριστική έγκριση στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) AZUFRIL 98,5 DP. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. 

   Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α  

 

 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


