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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14577 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FLiPPER (fatty acids potassium salt 47,98% β/ο) 
ως προς τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 τα 
άρθρα 32.1 και 45 αυτού. 

2. 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. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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) αριθ. 1907/2006. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το 
άρθρο 109 αυτού. 

5. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Γεωργίας.  

6. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4483/121242/12-05-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14577 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) FLiPPER (fatty acids potassium salt 47,98% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με 
αριθ. πρωτ. 7987/87425/01-09-2016 απόφασή μας, ως προς τις δηλώσεις προφύλαξης. 
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Συγκεκριμένα, το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ρ102: Μακριά από παιδιά. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία 
 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια και την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτωση. 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. 
Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκσαμό φοράτε μακρύ παντελόνι και 
μακρυμάνικο πουκάμισο. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
 
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε μια αψέκαστη 
         ζώνη: 

• 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα εκ των οποίων τα 5 μέτρα να 
είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με ακροφύσια 
χαμηλής διασποράς 30%, για τις καλλιέργειες μηλοειδών και 
πυρηνοκάρπων. 

• 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες ελιάς, 
καπνού, καρποφόρων λαχανικών, βολβωδών και κονδυλωδών 
λαχανικών, σόγιας, ψυχανθών, οσπρίων, καλαμποκιού, 
ζαχαρότευτλων, ανθοκομικών-καλλωπιστικών φυτών, αρωματικών 
φυτών, ριζοματωδών και κονδυλωδών λαχανικών, καθώς και 
αμπελιού. 

• 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών και πατάτας.  

• 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια μηδικής. 

• 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες 
χειμερινών σιτηρών. Δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την 
προστασία των υδρόβιων οργανισμών για εφαρμογές που γίνονται 
μετά την 25η  Ιουνίου. 

• 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες 
ανοιξιάτικων σιτηρών και ρυζιού.  

• 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες 
φυλλωδών λαχανικών υπαίθρου ή θερμοκηπίου κατά την περίοδο 
αφαίρεσης του πλαστικού. Δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για 
την προστασία των υδρόβιων οργανισμών για εφαρμογές που 
γίνονται από το στάδιο του φυτρώματος μέχρι την έκπτυξη των 
φύλλων. 

SPe2: Για να προστατέψετε τα επιφανειακά ύδατα: 

• Να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε εδάφη με pH>7.5 και κλίση <0.5% 
στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών και της πατάτας. 

• Να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε στραγγιζόμενα εδάφη στην 
καλλιέργεια της μηδικής. 

• Να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε εδάφη με κλίση >4% στις 
καλλιέργειες των ανοιξιάτικων σιτηρών και του ρυζιού. 
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II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 7987/87425/01-09-2016 απόφασή μας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
κ.α.α. 

 
 
 
 
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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