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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6922 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) KOCIDE 2000 35 WG (δραστική ουσία: copper hydroxide), ως 

προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου 

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

προφύλαξης) και το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήση ήσσονος σημασίας) »  
 

 

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 80 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Καν. 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “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 Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής. 

4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 

στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ” και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 2 αυτής. 

5. Τη με αριθ. 99679 π.ε./2.5.12 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε διεύρυνση για ‘μικρής 

σημασίας χρήση’ στην καλλιέργεια της ροδιάς για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 

KOCIDE 2000 35 WG, για χρήση από τα μέλη της εταιρείας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ (ΚΟΙΛΑΔΑ 

ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ). 

6. 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”».  

7. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

8. Τις με αριθ. πρωτ. 3529/38816/24.3.14 και 6125/64725/16.5.14 αιτήσεις της εταιρείας ΝΤΥ ΠΟΝΤ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 6922 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KOCIDE 

2000 35 WG (δραστική ουσία: copper hydroxide), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 117719/18.12.03 

Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 192318/21.12.10 και 102342/7.11.11 Αποφάσεις μας, 

ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις 

κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε 

χρήση ήσσονος σημασίας). Οι παράγραφοι 5, 9, 10 και 11 της με αριθ. 192318/21.12.10 Απόφασής μας, 

διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
 

 

Μετά το τέλος της παραγράφου 5 της με αριθ. 192318/21.12.10 Απόφασής μας, προστίθεται η 

ακόλουθη υποπαράγραφος 5β:    
 

 

5β: Χρήση ήσσονος σημασίας: 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών/ 

καλλιεργητι

κή περίοδο 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής κ.εκ. 

σκ./στρ. 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρέμμα 
Ροδιά  Κορύνεο 

(Stigmina 

carpophila) 

Κλαδοσπορίωση 

(Cladosporium 

carpophilum 

 

155-240 100-120 155-285 3 

 

Στις περιοχές 

όπου οι 

ασθένειες 

ενδημούν, 

εφαρμογές  

α)το 

φθινόπωρο 

μόλις πέσουν 

τα φύλλα και  

β) στο τέλος 

του χειμώνα 

πριν τη 

διόγκωση των 

οφθαλμών. 

 Φαιά σήψη  

(Sclerotinia laxa)  

   Εφαρμογές 

κατά τη 

διόγκωση των 

οφθαλμών και 

στη ρόδινη 

κορυφή. 

 Βακτηριακό έλκος 

(Pseudomonas spp.) 

 

   Σε περιοχές 

που ενδημεί η 

ασθένεια, 

εφαρμογές 

στην αρχή και 

στο τέλος της 

πτώσης των 

φύλλων.  

 

Παρατηρήσεις:  
1. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που 

χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

2. Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση για τη χρήση ήσσονος σημασίας: 15 ημέρες. 
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9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

GHS07 GHS09 

 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
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. 
 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη 

P264 Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P305+351+338 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. 

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον 

εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).  
 

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

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1
η
 Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα 

δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 192318/21.12.10 Απόφασή μας.  
 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 192318/21.12.10 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα. 
 

 

 
 

 

                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                    α/α 
 

 

 

                         Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 


