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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 10-03-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ     Α.Π.: 2286/27735 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΣ: ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. 
ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      Ταχ. ∆/νση: Φράγκων 13 
Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου      Τ. Κ.: 546 26 - Θεσ/νίκη 
Τηλέφωνο: 210 9287 224 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
e-mail: syg033@minagric.gr 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό 6834 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) GOLDSULF 80 WP (sulphur 80 % 
β/β), ως προς την ταξινόµηση και την επισήµανση (CLP), καθώς και ως προς τις 
προϋποθέσεις χορήγησης. 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 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 το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το Νόµο υπ’ αριθµ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/27-01-2012) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών 
φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25ης 
Μαΐου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών 
ουσιών. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31-12-2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβούλιου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 όσον αφορά 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. 

5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 103957/18-09-2001 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ. 
6834 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) GOLDSULF 80 WP, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη µε αριθ. 229/3553/15-01-2015 (ΦΕΚ 75/τB΄/16-01-2015) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, 
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους 
Τµήµατος του δικαιώµατος να υπογράφουν µε ‘Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’». 
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7. Τη µε αριθ. Υ103/02-03-2015 (ΦΕΚ 309/τB΄/02-03-2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων 
του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του ∆ηµητρίου. 

8. Το εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 3653/39529/26-03-2014 αίτηση τροποποίησης της άδειας 
διάθεσης της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 
Τροποποιούµε την µε αριθµό 6834 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (µυκητοκτόνο) GOLDSULF 80 WP, που χορηγήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
103957/18-09-2001 απόφασή µας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ταξινόµηση και 
την επισήµανση (CLP), καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης. Τα σηµεία 9, 10, 11, 12 
και 15 της άδειας διάθεσης διαµορφώνονται ως ακολούθως: 
 

9 Εικονογράµµατα 
Κινδύνου: 

 

GHS07 

  Προειδοποιητική λέξη Προσοχή 
 

10 ∆ηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 
 

H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

11 ∆ηλώσεις 
Προφύλαξης: 

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 
P210 Μακριά από θερµότητα. 
P262 Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα ή τα ρούχα. 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. 
P264 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος 

σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 
P272 Τα µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από 

το χώρο εργασίας. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / 

µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια (γυαλιά µε πλαστικό 
σκελετό) / πρόσωπο. 

P285 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, να φοράτε µέσα ατοµικής 
προστασίας της αναπνοής. 

P363 Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα 
ξαναχρησιµοποιήσετε. Αν πάρουν φωτιά τα ρούχα σας και 
είναι ποτισµένα µε θειάφι, κινδυνεύετε να πάθετε πολύ σοβαρά 
εγκαύµατα. 

P370+P260 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Μην αναπνέετε αναθυµιάσεις 
/ ατµούς. 

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τα κενά 
συσκευασίας του. 

Γενικές συµβουλές: Μην εφαρµόζετε το σκεύασµα αντίθετα στον 
άνεµο. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε 
µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή 
εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 
γιατρό. 

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: 
Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Πιείτε δύο ποτήρια νερό 
και προκαλέστε εµετό µε το δάκτυλο. Μην χορηγήσετε 
τίποτα από το στόµα και µην προκαλέσετε εµετό σε άτοµο 
που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 

 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 
 
Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόµηση και επισήµανση που είναι σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι 
υποχρεωτική από την 1ην Ιουνίου 2015. 

 
 

15  Ανάκληση / παράταση της άδειας 

Η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση της 
άδειας διάθεσης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 103957/18-09-2001 απόφασή µας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ. 6834 οριστική άδεια στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) GOLDSULF 80 WP. 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

     Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ 
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