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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24 - 11 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 1299/12830 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Φράγκων 13 

TELEFAX: 210 9212090  54626 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  e-mail: kirgidis@nitrofarm.gr  

Τηλέφωνο: 210 9287230   

e-mail: npapanikolaou@minagric.gr   

     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 60.288 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GOLDFIX 80 WP (mancozeb 80% β/β) ως 
προς ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 
δραστική  ουσία, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, καθώς και την ταξινόμηση και 
σήμανση» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 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 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. Την με αριθ. 60274 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου  φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) DITHANE M-45 80 WP, όπως έχει τροποποιηθεί κα ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

6. Την με αριθ. πρωτ. 1299/12830/3-2-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε την με αριθ. 60.288 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) GOLDFIX 80 WP, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 188143/6-9-2010 

απόφασή μας, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική  

ουσία, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, καθώς και την ταξινόμηση και σήμανση. 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.3β, 1.4στ, 9, 10 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

 

1.3  Δραστική ουσία   

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία 

min 850 g/kg min 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία mancozeb: 80% β/β  

Βοηθητικές ουσίες  5,88 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 

αρχεία της ΣΕΑ. 

 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 
  GHS07  GHS08  GHS09 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει τη 
δραστική ουσία Mancozeb. 
H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

  

 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

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. 

 

«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» 

 

«Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνίσταται η χρήση τρακτέρ με κλειστή 
καμπίνα.» 
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Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις 
καλλιέργειες των λαχανικών και την καλλιέργεια της πατάτας, 10 μέτρων για 
την καλλιέργεια του αμπελιού και 30 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
 

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

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 188143/6-9-2010 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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