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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.288 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) GOLDFIX 80 WP (δραστική ουσία: mancozeb), ως προς τα μεγέθη 

και υλικά συσκευασίας, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις 

δηλώσεις κινδύνου (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 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 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 1272/08 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. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

5. Το από 18-03-2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

6. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 11011/126951/17.10.13 και 2856/33215/11.3.14 σχετικές αιτήσεις της 

εταιρείας ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 60.288 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

GOLDFIX 80 WP (δραστική ουσία: mancozeb), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 188143/6.9.10 

Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 97193/30.5.11 και 9347/94109/2.1.13 Αποφάσεις 

μας, ως προς τα μεγέθη και υλικά συσκευασίας, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), 

τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις 

προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες. Οι παράγραφοι 2, 9, 10, 11 και 12 της με αριθ. 188143/6.9.10 

Απόφασής μας, όπως ισχύει, διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Σακίδια ή σάκοι 20 γρ., 50 γρ., 100 γρ., 

150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 
300 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 

600 γρ., 1 κιλού, 1,2 

κιλών, 2 κιλών, 2,5 κιλών, 

3 κιλών, 4 κιλών, 5 

κιλών, 6 κιλών, 10 κιλών, 

12 κιλών, 15 κιλών, 20 

κιλών, 25 κιλών, 30 

κιλών, 40 κιλών και 50 

κιλών. 

α) Σάκοι πολύφυλλοι, 

 PE/EVOH/PE επένδυση 

 μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ PE/χαρτί και αεροστεγείς.  

β) Σάκοι πολύφυλλοι, 

 microperforated PE επένδυση μέσα σε 

χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/ χαρτί. 

γ) Σάκοι πολύφυλλοι, 

PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί. 

δ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE 

επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ χαρτί. 

ε) Σάκοι πολύφυλλοι, 

PE/PA/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ 

χαρτί. 

στ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE 

 επένδυση μέσα σε ΡΕ εξωτερικό σάκο. 

ζ) PET/AL/PE δηλαδή τριπλό σύμμικτο υλικό 

πολυεστέρα εξωτερικά, αλουμίνιο και 

πολυαιθυλένιο εσωτερικά. 

 

2. Σακίδια ή σάκοι 

εντός 

χαρτοκυτίου 

20, 50, 100, 150, 200, 

250, 300 γρ., 400 γρ., 500 

γρ., 600 γρ., 750 γρ., 1 

κιλού, 1,2 κιλών, 2 κιλών, 

2,5 κιλών, 3 κιλών, 4 

κιλών, 5 κιλών και 6 

κιλών. 

α) Σάκοι πολύφυλλοι, 

 PE/EVOH/PE επένδυση 

 Μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ PE/χαρτί και αεροστεγείς.  

β) Σάκοι πολύφυλλοι, 

 microperforated PE επένδυση μέσα σε 

χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/ χαρτί. 

γ) Σάκοι πολύφυλλοι, 

PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί. 

δ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE 

επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ χαρτί. 

ε) Σάκοι πολύφυλλοι, 

PE/PA/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ 

χαρτί. 

στ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE 

 επένδυση μέσα σε ΡΕ εξωτερικό σάκο. 

ζ) PET/AL/PE δηλαδή τριπλό σύμμικτο υλικό 

πολυεστέρα εξωτερικά, αλουμίνιο και 

πολυαιθυλένιο εσωτερικά.   
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9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

 

GHS08 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

GHS07 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

GHS09 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

H317    Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

H400    Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

H411:   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. 

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. 

Περιέχει mancozeb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 «Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 

κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»  

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον 

εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό» 

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 

ΤΟΥ. 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την 

καλλιέργεια του αμπελιού. 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

12 ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ - 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ  

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις 

αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. 

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

προϊόντος ή την ετικέτα. 

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

σαπούνι και νερό. 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 

αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε 

το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα 

συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 

Συμβουλευθείτε γιατρό.  

Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα 

πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης. 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777  

 

 

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

από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου 2015. 
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B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 188143/6.9.10 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με 

τις με αριθ. 97193/30.5.11 και 9347/94109/2.1.13 Αποφάσεις μας και ισχύει σήμερα.  

 

 

 

 
 

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

   ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                            α/α 

 

 

 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 


