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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 12390/144149 Π.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
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 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60348 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AVISO MONO WG (metiram 70%) ως 
προς το φάσμα δράσης και την ταξινόμηση και σήμανση (CLP)» 

 
 
 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης 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 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη με αριθμό 60348 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνο) AVISO MONO WG (metiram 70%), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 
1623/17646/27.02.2013 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) 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. 

5. Τις από 22.11.2013 και 09.12.2013 αιτήσεις της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
6. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60348 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) AVISO MONO WG (metiram 70%), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 
1623/17646/27.02.2013 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το 
φάσμα δράσης και την ταξινόμηση και σήμανση (CLP). 

 
Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 9, 10, 11 και 12 διαμορφωνόνται ως εξής: 
 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγ. Αρ. 
εφαρμογών

/καλ. 
περίοδο 

Γρ. 
σκ./στρ. 

 

Γρ./ 100 
λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λίτρα/ 

στρ. 

Μηλιά Φουζικλάδιο 
(Venturia 
inaequalis) 
 

200 (max)* 133-250 80-150 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
στα στάδια 
της πράσινης 
κορυφής, της 
ρόδινης 
κορυφής και 
μετά την 
άνθηση. 
Ανάλογα με 
τις 
κλιματικές 
συνθήκες 
επανάληψη 
των 
ψεκασμών 
κάθε 7 
ημέρες. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
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Αχλαδιά Φουζικλάδιο 
(Venturia pirina) 
 
Στεμφύλιο 
(Stemphyllium 
vesicarium) 
 

200 (max)* 133-250 80-150 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
στα στάδια 
της πράσινης 
κορυφής, της 
ρόδινης 
κορυφής και 
μετά την 
άνθηση. 
Ανάλογα με 
τις 
κλιματικές 
συνθήκες 
επανάληψη 
των 
ψεκασμών 
κάθε 7 
ημέρες. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
 

-Αμπέλι 
(επιτραπέζιες 
και 
οινοποιήσιμες 
ποικιλίες) 
 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 
viticola) 
 

160-200 160-200 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
που ξεκινούν 
όταν οι 
βλαστοί 
έχουν μήκος 
10 εκ.(5 
φύλλα). Οι 
ψεκασμοί 
συνεχίζονται 
μέχρι και το 
στάδιο της 
ανάπτυξης 
των ραγών 
και όχι 
αργότερα. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
 

-Αγγούρι 
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 
 

Περονόσπορος 
(Pseudoperonospor
a cubensis) 
 

180 180 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
φυλλώματος 
κάθε 7 
ημέρες 
εφόσον οι 
κλιματικές 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
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-Πεπόνι 
(Υπαίθρου) 
 

Περονόσπορος 
(Pseudoperonospor
a cubensis) 

180-200 180-200 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
φυλλώματος 
κάθε 7 
ημέρες 
εφόσον οι 
κλιματικές 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
 

Τομάτα 
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 
 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans) 
 

200 200 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
φυλλώματος 
κάθε 7 
ημέρες 
εφόσον οι 
κλιματικές 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
 

-Μαρούλι 
(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Bremia lactucae) 

120-200 - 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
φυλλώματος 
κάθε 7 
ημέρες 
εφόσον οι 
κλιματικές 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
 

-Πατάτα Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans) 
 

180 - 60 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
φυλλώματος 
κάθε 7 
ημέρες 
εφόσον οι 
κλιματικές 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιά-
στημα 7 
ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
 

Παρατηρήσεις: 
*Ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο όγκο ψεκαστικού, η μέγιστη δόση σκευάσματος/στρέμμα δεν θα 
πρέπει να ξεπερνιέται. 

 Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 

 Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων. 
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Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

Ρ102: Μακριά από παιδιά.  
P260: Μην αναπνέετε τη σκόνη. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να 
βγαίνουν από το χώρο εργασίας. 
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμο-
ποιήσετε. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων για τα 
μηλοειδή και 5 μέτρων για το αμπέλι από τα επιφανειακά 
ύδατα. 
 

“Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή”.   
“Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής”.  
“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 
γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά 
τον ψεκασμό”.  
 
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  
P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφθονο 
σαπούνι και νερό. 
P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 
αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε 
οφθαλμίατρο.   
Σε περίπτωση κατάποσης, να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να 
πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση εισπνοής, φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.  
 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777 

. 
Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 
01.06.2015. 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 1623/17646/27.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει σήμερα. 
 

 
  
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
   ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
                                                α/α 

 
 
 
 

   Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


