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Θέμα: « Τροποποίηση της με αριθμό 1958 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο) CHLORPYRIPHOS-AGRODAN 48EC (chlorpyriphos 48%),, ως
προς το εμπορικό όνομα, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση, τα
εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας τους σκευάσματος, τα υλικά και μεγέθη
συσκευασίας, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

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 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 ειδικότερο 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. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 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.
4. Το από 21/02/2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. 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».
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6. Την από 12.02.2014 αίτηση της εταιρείας CHEMINOVA AGRO SA.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε την με αριθ. 1958 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος CHLORPYRIPHOS AGRODAN 48EC (chlorpyriphos 48%), η οποία χορηγήθηκε
με τη με αριθ. 129281/25.05.2009 Απόφασή μας, ως προς το εμπορικό όνομα, τον
κατόχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση, τα
εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας τους σκευάσματος, τα υλικά και μεγέθη
συσκευασίας, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.
Συγκεκριμένα
Α. τo σημείο 1 διαμορφώνεται ως εξής
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

CYFOS 48EC
ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της έγκρισης:

CHEMINOVA AGRO SA
Almansa 105-2o, 28040 Madrit -SPAIN
Tel: +34 91 5530104 Fax: +34 91 5538859
E-mail: vgilalbert@cheminova.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γαλένος
Αρτάκης 93, Νικ. 171 24 Νέα Σμύρνη
τηλ: 210 5612025
E-mail: George.galenos@cheminova.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 196 00 Mάνδρα Αττικής, τηλ.: 210-5556600
στη χώρα)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
του σκευάσματος
1) CHEMINOVA A/S, Denmark
2) CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG,GERMANY
3) Althaller, Italy
(οι δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας).

ε) Εργοστάσιο(α)
συσκευασίας του
σκευάσματος
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Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark
2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μανδρα Αττικής
3) CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse - 21683 Stade, GERMANY
4) Althaller
Str. Com.le per Campagna, 5, 20078 S.Colombano al
Lambro (MI), Italy

Β. τo σημείο 2 διαμορφώνεται ως εξής
2
Συσκευασία(ες)
2.2 Συσκευασία(ες):

Α/Α
1

Είδος
Φιάλη

2

Φιάλη σε κουτί

Μέγεθος
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
500 κ.εκ. και 1 λίτρο
50, 100, 200, 250, 500 κ.εκ

3

Δοχείο

2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 λίτρα

Υλικό
HDPE ή COEX
Φιάλη HDPE ή COEX,
κουτί χάρτινο
HDPE ή COEX

Γ. Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
GHS06

GHSO8

GHSO9

Δ. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης
και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει
ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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E. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:
11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε,
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

μην

καπνίζετε

όταν

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα
ρούχα
P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια/πρόσωπο.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
SP1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία
του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες
και τους δρόμους).
S01: Μη ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα
ανθισμένα ζιζάνια.
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις
μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το
προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την
περίοδο
ανθοφορίας
ζιζανίων
Απομακρύνετε
ή/και
καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες
συλλέγουν.
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ΣΤ. Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
12 Πρώτες
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά
βοήθειες με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον
Αντίδοτο

είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
Σε περίπτωση ατυχήματος, μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα.
Αρχίστε αμέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα
παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εξηγείστε ότι
το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν
είναι δυνατόν)
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Βάλτε το θύμα να
ξεπλύνει το στόμα του και μετά να πιει 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα. Προκαλέστε
εμετό μόνο αν:
1.
Έχει καταποθεί αρκετή ποσότητα (πάνω από μια γουλιά)
2.
Ο πάσχων έχει τις αισθήσεις του
3.
Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ιατρικής βοήθειας
4.
Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από την κατάποση (λιγότερο από 1 ώρα)
Βάλτε το θύμα να προκαλέσει εμετό με το δάκτυλό του. Αν προκληθεί εμετός,
μετά το θύμα να ξεπλύνει πάλι το στόμα του και να πιει υγρά.
Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν
εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή
σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό.
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα
για αρκετά λεπτά ακόμη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε
σκεύασμα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι.
Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε..
Για τον γιατρό: Το προϊόν περιέχει chlorpyriphos, έναν παρεμποδιστή
χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και
μπορεί να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία) και έναν πετρελαϊκό
διαλύτη (που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο πνευμονικής αναρρόφησης).
Συχνά απαιτούνται διαδικασίες απολύμανσης όπως ολόσωμο πλύσιμο, πλύση
στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.
Αντίδοτο: Θειική ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων. Σε μεγάλες
δόσεις, 2 ή 4 mg ενδοφλέβια ή ενδομυικά το συντομότερο δυνατόν.
Επαναλάβετε κάθε 5-10 λεπτά μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπινισμού
και διατηρείστε τα έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό έχει μεταβολιστεί.
Οξίμες, όπως το οbidoxime chloride (Toxogonin) ή pralidoxime chloride (2-PAM),
μπορεί να χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως
αντί αυτής.
Με τα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος, να χορηγείται οξυγόνο. Η
θεραπεία θα βασιστεί στην κρίση του γιατρού ανάλογα με τα συμπτώματα. Μετά
την αρχική βελτίωση, μπορεί να υπάρξει υποτροπή. Ο πάσχων πρέπει να μείνει
υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα και με τη σοβαρότητα
της δηλητηρίασης.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777..

2. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 129281/25.05.2009 Απόφασή μας, όπως
ισχύει σήμερα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

