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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     25.04.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1849/31595 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Εθνικής Αντιστάσεως 73 
TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης, Γ. Τσολομύτη    
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  e-mail: 

 
 

technical@alfagro.gr  
e-mail: navramidis@minagric.gr  

gtsolomiti@minagric.gr  
  

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60558 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) MERPAN 80 WG (Captan 80% β/β) ως προς την ημερομηνία λήξης της 
έγκρισης, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, το μέγεθος των συσκευασιών, τις 
δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης και τις πρώτες βοήθειες του σκευάσματος.» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 τα άρθρα 45 και 32 
§1 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/917 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2018 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, 
bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, carvone, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, 
dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamiphos, 
flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, foramsulfuron, φορμετανάτη, Gliocladium catenulatum στέλεχος: J1446, 
isoxaflutole, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, methoxyfenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces 
lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, 
pymetrozine και s-metolachlor. 

4. Τον Κανονισμό με αριθμό 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) με αριθμό 1907/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 
Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 
κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
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Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1849/31595/15.02.2019 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60558 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνο) MERPAN 80 WG (Captan 80% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 8295/90541 
/27.10.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, τα 
εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, το μέγεθος των συσκευασιών, τις δηλώσεις προφύλαξης 
καθώς επίσης και τις πρώτες βοήθειες του σκευάσματος. 

 
Τα σημεία 1.1.β, 1.3, 3, 6, 8 και 12 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60558 
27.10.2016 
31.07.2020 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO CAPTAN 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

94 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Φθαλιμίδια 

Παρασκευαστής ADAMA Makhteshim Ltd. 
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Israel  
Contact person: Christine Marze 
Telephone No.:  +972-73-232-1308 
e-mail:  Christine.Marze@adama.com  
 
European address 
ADAMA Deutschland GmbH 
Edmund Rumpler Str. 6 
51149 Koln, Germany 
Dr. Wolfgang Busch 
Τηλ. +49 2203 5039-501 
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 
1. ADAMA Makhteshim Ltd. 

PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ. 
2. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd 

Binhai Economic Development Area,  
Weifang, Shandong, Κίνα 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως 
αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 
8295/90541/9-08-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κουτί με εσωτερική σακούλα 150γραμ. - 5κιλά Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα ΡΕ 

2 Σακίδια 150γραμ. - 5κιλά Σακίδια πολυαιθυλενίου. 

 
 
 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/προστατευτικά 
γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα κατά την εφαρμογή. 

Spe3:  Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 

 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, 
ροδακινιά, νεκταρινιά, βερυκοκιά, δαμασκηνιά και ακρόδρυα  

 30 μέτρων για την κερασιά 
 

Spe3: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε 
εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%. 
 
Sp1: Mη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Mην προκαλέσετε εμετό. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση  εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. 
Συμβουλευτείτε γιατρό. 
Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 + P337 + P313: 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. Εάν 
δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε 
γιατρό. 
Ρ302 + Ρ352 + P333 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 
με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε  συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777. 

 

 
 
 
 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 8295/90541/27.10.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

 
 

 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
 

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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