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ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της µε αριθ. 60.468 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο 
επενδυτικό σπόρων) GIZMO 060 FS (δραστική ουσία: tebuconazole), ως προς τις δηλώσεις 
επικινδυνότητας και της δηλώσεις προφύλαξης » 

 
 

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 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό 1272/2008 του Ε. Κ. 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) 1907/2006”, 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1221/2015 της 24ης Ιουλίου 2015 (τεύχος L 
197/25.7.15 της επίσηµης εφηµερίδας της ΕΕ) µε σκοπό την προσαρµογή του στην τεχνική και 
επιστηµονική πρόοδο. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήµανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

5. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (Β΄ 2367) µε θέµα την “Μεταβίβαση του δικαιώµατος 
υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων”.  

6. Τη µε αριθ. πρωτ. 13523/146698/30.12.16 σχετική αίτηση της εταιρείας GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ        
 

A. Τροποποιούµε την µε αριθ. 60.468 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο 
επενδυτικό σπόρων) GIZMO 060 FS (δραστική ουσία: tebuconazole), που χορηγήθηκε µε την αριθ. 
4938/58327/29.7.15 (Α.∆.Α.: 71ΦΩ465ΦΘΗ-5Ω7) Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε την αριθ. 
914/11133/14.4.16 (Α.∆.Α.: ΩΕ8Ι4653ΠΓ-ΩΚΙ) Απόφασή µας, ως προς τις δηλώσεις επικινδυνότητας 
και της δηλώσεις προφύλαξης. Οι παράγραφοι 10 και 11 της µε αριθ. 4938/58327/29.7.15 (Α.∆.Α.: 
71ΦΩ465ΦΘΗ-5Ω7) Απόφασής µας, διαµορφώνονται ως ακολούθως:   

 
 

10. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο.  
H400    Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
H410    Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
11.  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
P102            Μακριά από παιδιά. 
P405            Φυλάσσεται κλειδωµένο. 
P270            Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P308+P313 Σε περίπτωσή έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: συµβουλευτείτε/επισκεφτείτε 
                    γιατρό. 
P264            Πλύντε σχολαστικά τα χέρια µετά το χειρισµό. 
P280            Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής 
                    προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. 

 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή 
 καπνίσετε και µετά τον ψεκασµό. 
 Να µη χρησιµοποιείτε παρουσία εγκύων γυναικών. 

P391           Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα. 
EUH401    Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
                   ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
EUH208     Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
                    αντίδραση. 
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.  

 
 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 4938/58327/29.7.15 (Α.∆.Α.: 71ΦΩ465ΦΘΗ-5Ω7) Απόφασή 
µας, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 914/11133/14.4.16 (Α.∆.Α.: ΩΕ8Ι4653ΠΓ-ΩΚΙ) Απόφασή µας. 
 
 
 

                    Ο Προϊστάµενος  
της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 
 
 
                      Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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