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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   02.10.2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 10943/122864 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Dow AgroSciences 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Export S.A.S. 
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη   (διά της EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
Τηλέφωνο: 210 928 7254   Α.Ε.Β.Ε. 
e-mail: syg081@minagric.gr    Μεσογείων 335, 
    15310 Χαλάνδρι 
    gvassiliou@elanco.gr) 
   
     

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1113 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DURSBAN 480 EC (Chlorpyrifos 48 %) 
ως προς την ταξινόμηση και σήμανση (CLP)» 

 
 
 

 
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 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 αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/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”». 

4. Την από 27.12.2013 αίτηση της εταιρείας Dow Agrosciences Export SAS. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 1113 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) DURSBAN 480 EC (Chlorpyrifos 48%), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 
158544/1814/26.2.1980 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς 
την ταξινόμηση και σήμανση (CLP). 

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

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 
 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

 

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνό-
τητας 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς. 
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξεις 

Ρ102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. ― Μην 
καπνίζετε. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
 
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  
 
Γενικές πληροφορίες: Μη χορηγείτε ποτέ υγρά και μη προκαλείτε εμετό εάν ο 
πάσχον δεν έχει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.  
 
P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Μην χορηγείτε υγρά στον ασθενή. Μη χορηγείτε τίποτα από στόματος σε άτομα 
που δεν διατηρούν τις αισθήσεις τους. 
 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. 
P305+351+338: 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. 
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε 
/Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
 
 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα.  Εάν ο 
πάσχων δεν αναπνέει καλέστε ασθενοφόρο, και έπειτα εκτελέστε τεχνητή 
αναπνοή. Στην περίπτωση αυτή πάρτε μέτρα προστασίας (μάσκα) Καλέστε το 
κεντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Εάν ο πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει τότε 
πρέπει να του χορηγηθεί οξυγόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.   

 
 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Το προτεινόμενο αντίδοτο είναι η ατροπίνη, μόνο σε ενέσιμη μορφή.  
Οι οξίμες (Oximes) π.χ.  2-PAM/protopam, μπορεί να είναι θεραπευτικές εάν 
χρησιμοποιηθούν νωρίς αλλά πάντα σε συνδυασμό με ατροπίνη. Σε περίπτωση 
μόλυνσης οι εξετάσεις χολινεστεράσης πλάσματος και ερυθρών αιμοσφαιρίων θα 
δείξουν το επίπεδο της μόλυνσης. Σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης 
χρησιμοποιήστε αμέσως το αντίδοτο μετά τη διασφάλιση της αναπνοής. Το 
προϊόν περιέχει ένα διαλύτη και έναν αναστολέα της χολινεστεράσης. Θεραπεία 
συμπτωματική. Εάν πραγματοποιηθεί πλύση στομάχου συνιστάται έλεγχος 
ενδοτραχείου και/ή οισοφάγου. Ο κίνδυνος αναρρόφησης από τους πνεύμονες 
πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με την τοξικότητα,  στο ενδεχόμενο κένωσης του 
στομάχου. Ο γιατρός μόνο μπορεί να αποφασίσει επ’ αυτού. Διατηρήστε επαρκή 
οξυγόνωση. Η θεραπεία στοχεύει στον έλεγχο των συμπτωμάτων και την κλινική 
κατάσταση του ασθενούς.  
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777 
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Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 
01.06.2015. 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 158544/1814/26.2.1980 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

   ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
                                            α/α 

 
 
 

  Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


