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«Τροποποίηση της με αριθ. 1925 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο) HURRICANE 5 GR (Chlorpyriphos 5%) ως προς τον παρασκευαστή
και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την
τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος και την ταξινόμηση και
σήμανση (CLP)»
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 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 43 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) 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”».
4. Τις από 25.02.2014 και 29.04.2014 αιτήσεις της εταιρείας HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, διά
του υπευθύνου επικοινωνίας κ. Γ. Γαλένου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 1925 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
HURRICANE 5 GR (Chlorpyriphos 5%), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 89595/14.02.2002
Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τον παρασκευαστή και το
εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική
διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος και την ταξινόμηση και σήμανση
(CLP).

Συγκεκριμένα τα σημεία 1, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία
Παρασκευαστής

Gharda Chemicals Ltd,
Holbrook House, 72 Lower Addiscombe Road,
Croydon CR9 6AD
Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλ.: +44 20 8655 4103
Fax: +44 20 86554102

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:
Gharda Chemicals Ltd,
D-1/2, MIDC, P.O. Box No. 4, Lote Parshuram, Tal.
Khed Dist. Ratnagiri 415 722, Maharashtra, Iνδία

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΝΟΣ
Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 56 12 025
e-mail: George.galenos@cheminova.com
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
196 00 Mάνδρα Αττικής, τηλ.: 210-5556600
CHEMINOVA AGRO, S.A.
Paseo de la Castellana 257, 5o - 28046 Madrid,
SPAIN
Tel: +34 915 530 104 Fax: +34 915 538 859
E-mail: virginia.gil-albert@cheminova.com
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Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
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Προειδοποιητικές
λέξεις/
Εικονογράμματα
Κινδύνου

Προσοχή
(GHS07)

(GHS09)

Δηλώσεις
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Επικινδυνότητας H312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
RΟ12/RO14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά
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Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
SP1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
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Πρώτες
βοήθειες
Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος, μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα.
Αρχίστε αμέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα
παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εξηγείστε ότι
το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν
είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέστε
εμετό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν
εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή
σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό.
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα
για αρκετά λεπτά ακόμη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλυθείτε
πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι, αποφεύγοντας το τρίψιμο.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι.
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.
Για τον γιατρό: Το προϊόν περιέχει chlorpyrifos, έναν παρεμποδιστή
χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και
μπορεί να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία).
Αντίδοτο: Χορηγήστε ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων, μέχρι την
εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπινισμού και διατηρείστε τα έως ότου όλο το
οργανοφωσφορικό έχει μεταβολιστεί. Οξίμες, όπως το οbidoxime chloride
(Toxogonin) ή pralidoxime chloride (2-PAM), μπορεί να χορηγηθούν
συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 01.06.2015.
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 89595/14.02.2002 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

