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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1814 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) PHOSTEK SACHETS (δραστική ουσία: aluminium phosphide), ως
προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου
(πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις
προφύλαξης) »
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ 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. 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”».
5. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 4196/42266/31.3.14 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
A. Τροποποιούμε την με αριθ. 1814 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο)
PHOSTEK SACHETS (δραστική ουσία: aluminium phosphide), που χορηγήθηκε με τη αριθ.
97210/14.5.99 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 8736/97537/7.8.13 Απόφασή μας, ως
προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις
κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης). Οι παράγραφοι 9, 10 και 11 της
με αριθ. 8736/97537/7.8.13 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως εξής:
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

9.

GHS02
10.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

11.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

GHS06

GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H260 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να
αυτοαναφλεγούν.
H300+Η330 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και σε περίπτωση
εισπνοής.
Η311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

P405+P102+P402+P234 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο, σε ξηρό
μέρος, στην αρχική του συσκευασία.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P223 Αποφεύγεται κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να
προκληθεί ανάφλεξη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
P301+P304+P310 Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής: καλέστε αμέσως το κέντρο
δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
P335+P334 Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε
με άφθονο νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα
δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 8736/97537/7.8.13 Απόφασή μας.

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 8736/97537/7.8.13 Απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α
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