
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   4-3-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. ̟ρωτ: 7527/87448ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς Indofil Industries Netherlands (B.V.)  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ   δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
Πληροφορίες: Μ. Γάσ̟αρη   και ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 928 72 50   Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
e-mail: mgaspari@minagric.gr     

    
    

ΘΕΜΑ:I. «Τρο̟ο̟οίηση της µε αριθ. 60274 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος DITHANE M-45 80 WP (µυκητοκτόνο) ως ̟ρος την 
̟εριεκτικότητας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική  ουσία, 
τον κάτοχο της άδειας, τη διεύθυνση του υ̟εύθυνου για τη διάθεση του ̟ροϊόντος 
στην αγορά, την εγγυηµένη σύνθεση και την ταξινόµηση και σήµανση.» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών 
̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου και ειδικότερο τo άρθρο  45 αυτού. 

2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά µε τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην 
αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την ε̟ισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών 
και των µειγµάτων, την τρο̟ο̟οίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τρο̟ο̟οίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 καθώς και τη µε 
αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

4. Την υ̟’ αρίθµ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015), µε θέµα 
"Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού» 
στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους 
∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης 
και Τροφίµων" 

5. Τη µε αρ. 7527/87448/6-8-2015 αίτηση και τα α̟ό 1-12-2015 συµ̟ληρωµατικά στοιχεία   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

II. Τρο̟ο̟οιούµε τη µε αριθ. 60274 άδεια διάθεσης στην αγορά στο  φυτο̟ροστατευτικό 
̟ροϊόν (µυκητοκτόνο) DITHANE M-45 80 WP  (δ.ο. mancozeb),  ̟ου χορηγήθηκε µε τη µε  

αριθ. 187516/29-7-2010 ΥΑ ως ̟ρος την ̟εριεκτικότητας της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική  ουσία, τον κάτοχο της άδειας, τη διεύθυνση του υ̟εύθυνου 
για τη διάθεση του ̟ροϊόντος στην αγορά την εγγυηµένη σύνθεση και την ταξινόµηση και 
σήµανση. 

Συγκεκριµένα: τα σηµεία 1.3 β, 1.4 α) β) στ),  10 και  11 διαµορφώνονται ως εξής:   

  
1 Ταυτότητα του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος  
 
1.3  ∆ραστική ουσία   
α)Κοινή ονοµασία της δραστικής 
ουσίας κατά ISO  

mancozeb  

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

min 850 g/kg min 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
   

α) Κάτοχος της άδειας: INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V.,  

Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Ολλανδία 

Mr. Pankaj Patil 

Τηλ.: +31 020 217 0971 

Fax: +31 020 217 0970  

E-mail: registration-inlbv@modi.com  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 

 

 Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174 

Fax: 210 7471009 

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 

   

β) Υ̟εύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας 
151 25 Μαρούσι 
Τηλ.: 210-6860100 
Fax: 210-6860200 

 

  

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία mancozeb: 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες  5,88 % β/β 

 
Η ̟λήρης εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος ̟αρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι 
της ̟αρούσας, είναι εµ̟ιστευτική ̟ληροφορία 
και ̟αραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

 
  GHS07  GHS08  GHS09 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 
 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 

τη δραστική ουσία Mancozeb. 

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

  

 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. 

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

προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. 

 

«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 

κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»  

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια 

εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό» 

«Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνίσταται η χρήση τρακτέρ με 

κλειστή καμπίνα.» 

 

Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις 

καλλιέργειες των λαχανικών και την καλλιέργεια της πατάτας, 10 μέτρων 

για την καλλιέργεια του αμπελιού και 30 μέτρων για τις δενδρώδεις 

καλλιέργειες. 

 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 

ΙΙ.  Κατά τα λοι̟ά ισχύει η µε αριθµό 187516/29-7-2010 ΥΑ µε την ο̟οία χορηγήθηκε η µε 
αριθµό 60274 οριστική αδεία διάθεσης στην αγορά στο φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν 
(µυκητοκτόνο) DITHANE M-45 80 WP (δ.ο. mancozeb)  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 
ισχύει.  
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