
Α.Δ.Α.: 7ΝΓΘΒ-ΖΙΗ 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,   18-11-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          Αριθ. πρωτ: 2390/28616 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανίας 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   (δια του κ. ΑντώνηΤουτουτζιδάκη 

TELEFAX: 210 92 12 090   Τσιτούρη 22, 15231- Χαλάνδρι) 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: syg046@minagric.gr  
  

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 5022 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(κοχλιολειμακοκτόνο) FERRAMOL GB (δρ. ουσία: ferric phosphate), ως προς τα 

εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις 

κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες »   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και 

ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 

συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστ. Φυτ. Παραγωγής. 

4. Τη με αριθ. 30/2055/14 (Β΄ 111) Υπουργική Απόφαση περί «Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 462/106101/3-9-

13 (Β΄ 2240) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση 

στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”.  

5. Τη με αριθ. πρωτ. 2390/28616/28.2.14 σχετική αίτηση του κ. Τουτουτζιδάκη Αντώνιου  για λογαριασμό της 

εταιρείας W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανίας. 

6. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 5022 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολειμακοκτόνο) 

FERRAMOL GB (δρ. ουσία: ferric phosphate), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 125748/17.2.09 

Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 132582/23.9.09 και 102441/10.11.11 Αποφάσεις μας, ως 

προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις 

κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες, ώστε η σήμανση 

του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008. Οι παράγραφοι 9, 

10, 11 και 12 της με αριθ. 125748/17.2.09 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:     
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9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 
--- 

 

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

--- 

 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 

P405+P102 . 

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

προϊόν. 

EUH401 — «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 

 

12. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος. 

Σε περίπτωση κατάποσης:  Μην προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε 

τίποτα από το στόμα, εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε 

αμέσως ιατρική βοήθεια. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο 

νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά 

λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών: Μετακινείστε τον ασθενή 

στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική 

θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 
Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1
η
 Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα 

δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 125748/17.2.09 Απόφασή μας.   

 
B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 125748/17.2.09 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις με 

αριθ. 132582/23.9.09 και 102441/10.11.11 Αποφάσεις μας.  

 

 

 

                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                     α/α 
 

 

 

   Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 


