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                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,       09.08.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6642/156002 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Σωρού 18-20  
Τ.Κ.: 151 25, Μαρούσι 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη  e-mail: nikos.tsakalis@bayer.com  
Τηλέφωνο: 210 9287247   
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   

  

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2169 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) Envidor 240SC (spirodiclofen 24% β/ο) ως 
προς τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις 
προφύλαξης καθώς και τις πρώτες βοήθειες» 

 
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 τo 

άρθρο 45 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθ. 1907/2006. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2018/1480 της 4ης Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την 

επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δραστικής 

ουσίας spirodiclofen, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη 

διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/776 της Επιτροπής. 

5. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 

Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 

“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 

εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 

Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 

όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε 

με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6642/156002/27.06.2019 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 2169 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ακαρεοκτόνο) Envidor 240SC (spirodiclofen 24% β/ο) ως προς τα εικονογράμματα 

κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς και τις πρώτες βοήθειες. 

 

Τα σημεία 9, 10,11 και 12 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

   
    GHS07                 GHS08                 GHS09 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H350: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
Η361f: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. 
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 

«Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέρχονται σε ψεκασμένο αγρό 6 μέρες μετά 

από την πραγματοποίηση του ψεκασμού. Σε περίπτωση που είναι ανάγκη να 

εισέλθουν θα πρέπει να φοράνε γάντια, πουκάμισο με μακριά μανίκια 

καθώς επίσης μακρύ παντελόνι» 
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SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ 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. 

 

SPe3 Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς θα πρέπει να 

αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη ως ακολούθως:  

- Πυρηνόκαρπα και μηλοειδή: 30 μ ή 20 μ + ακροφύσια 50% μειωμένης 

διασποράς ή 15 μ + ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς ή 5 μ + 

ακροφύσια 90% μειωμένης διασποράς  

- Εσπεριδοειδή: 15 μ ή 10 μ + ακροφύσια 50% μειωμένης διασποράς ή 5 μ + 

ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς  

- Αμπέλι: 10 μ ή 5 μ + ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία 

επιτυγχάνεται μείωση 50%. 

 

SPe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα, να 

αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ για τις καλλιέργειες των 
πυρηνοκάρπων, των μηλοειδών και των εσπεριδοειδών και 10 μ για την 
καλλιέργεια του αμπελιού μέχρι μη γεωργική γη. 

 

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για την προστασία των μελισσών και των 

άλλων εντόμων-επικονιαστών να μην ψεκάζετε κατά την διάρκεια της 

ανθοφορίας των προστατευομένων καλλιεργειών ή όταν τα ζιζάνια ή είναι 

σε ανθοφορία. 

 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και 

τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.  

 

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400). 

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία 

έπεσε σκεύασμα.  

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
P301: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 

εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 

ετικέτα.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 

ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα , για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε 

τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να 

πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο 

ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο 

δηλητηριάσεων. 
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Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική 

θεραπεία.  

Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση 

συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου.  

 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777. 

 

 

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 13702/156144/09.12.2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 

 
 
 

κ. α. α.  Δρ Δ. Γκιλπάθη 
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