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«Tροποποίηση της με αριθ.
2169/18-8-2008 προσωρινής
έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ακαρεοκτόνο)
ENVIDOR (δ.ο. spirodiclofen 24
%) ως προς την ταξινόμηση
και σήμανση του
σκευάσματος»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη
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.
Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
Την με αρ. πρωτ. 121541/23-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 2169/18-8-2008 προσωρινής έγκριση στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) ENVIDOR (δ.ο. spirodiclofen 24 %)
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
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Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
5. Τη με αριθ. Πρωτ. 3251/36967/18-3-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με αριθ. 2169/18-8-2008 προσωρινή έγκριση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ακαρεοκτόνο) ENVIDOR (δ.ο. spirodiclofen 24 %), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ.
121541/23-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος προκειμένου
αυτή να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 .
Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

9

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

H317
H351
H411

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ρ102 Μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Ρ301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων για τους
οπωρώνες και 5 μέτρων για το αμπέλι από τα επιφανειακά
ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τους οπωρώνες
από τη μη γεωργική γη.

«Να φοράτε κατάλληλες μπότες».
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και
γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».
H ανωτέρω ταξινόμηση και σήμανση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)
1272/2008 και είναι υποχρεωτική από 1-6-2015.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 121541/23-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ακαρεοκτόνο) ENVIDOR (δ.ο. spirodiclofen 24 %) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

3

