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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     02 – 05 - 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3647/39484 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Agrology Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   Βιομηχανική Περιοχή  

TELEFAX: 210 92 12 090   Θεσσαλονίκης 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Τ.Θ. 1089 

Τηλέφωνο: 210 928 7211   570 22 – Σίνδος 

e-mail: syg046@minagric.gr     
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.272 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

SCABIAL 76 WG (δραστική ουσία: ziram), ως προς τις επωνυμίες: του παρασκευαστή της 

δραστικής ουσίας, του σκευάσματος, του εργοστασίου παρασκευής της δραστικής ουσίας, του 

σκευάσματος, του εργοστασίου συσκευασίας του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου 

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

προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης »  
 

 

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 21
ης

 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 Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 

1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστ. Φυτ. Παραγωγής. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1197/2012 της Επιτροπής της 13
ης

 Δεκεμβρίου 2012, με τον οποίο 

παρατάθηκε η έγκριση της δραστικής ουσίας ziram μέχρι τις 30-04-2017. 

5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (B΄/2240) Απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠΑΑΤ για «Μεταβίβαση στους 

Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

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

7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3647/39484/26.3.14 σχετική αίτησή της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Τροποποιούμε την με αριθ. 60.272 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

SCABIAL 76 WG (δρ. ουσία: ziram), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 181572/24.2.10 Απόφασή 

μας, ως προς τις επωνυμίες: του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, του σκευάσματος, του 

εργοστασίου παρασκευής της δραστικής ουσίας, του σκευάσματος, του εργοστασίου συσκευασίας 

του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην 

φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την ημερομηνία 

λήξης της έγκρισης. Οι παρ. 1.1, 1.3, 1.4γ, 1.4δ, 1.4ε, 9, 10 και 11 της με αριθ. 181572/24.2.10 

Απόφασής μας διαμορφώνονται ως εξής:    

mailto:syg046@minagric.gr
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1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ): 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης: 

1.1.β Ημερομηνία λήξης: 

60.272 
24 – 2 - 2010 

30 – 4 - 2017 

 

 

1.3 Δραστική ουσία: 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: ZIRAM  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

Min 970 gr/kg  

Χημική ομάδα: Διθειοκαρβαμιδικών 

Παρασκευαστής της δ.ο.: TAMINCO BVBA  

Pantserschipstraat 207, 9000 Gent (Belgium) 

tel. +32 9 254 14 43, fax. +32 9 254 25 09 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

TAMINCO BVBA  

Pantserschipstraat 207, 9000 Gent (Belgium) 

tel. +32 9 254 14 43, fax. +32 9 254 25 09  

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης 

με την οδηγία καταχώρησης που κατατέθηκαν από 

την εταιρεία Taminco (αριθ. πρωτ. 121430/30.7.07) 

και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας Αρχής. 
 

  
1.4γ)  Παρασκευαστής σκευάσματος: TAMINCO BVBA  

Pantserschipstraat 207, 9000 Gent (Belgium) 

tel. +32 9 254 14 43, fax. +32 9 254 25 09  

1.4δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

TAMINCO BVBA  

Pantserschipstraat 207, 9000 Gent (Belgium) 

tel. +32 9 254 14 43, fax. +32 9 254 25 09 

1.4ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1) AGROLOGY Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ 

     ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Τ.Κ. 57022 

2) Taminco BVBA, Βέλγιο 
 

 

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(και προειδοποιητική 

λέξη):          
    GHS-05     GHS-07     GHS-08      GHS-09 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ       

 

10.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

H302 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H317 – Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. 

H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H373 – Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από  

             παρατεταμενη ή επανειλημμένη έκθεση.  

H410 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

             μακροχρόνιες επιπτώσεις  

EUH401 – Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

                  και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 
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11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

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

P280   Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα,  

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. 

P305 + P351 + P338  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετέ τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 

επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να τα ξεπλένετε. 

P310   Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P333 + P313   Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα:  Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 

Άλλες φράσεις προφύλαξης (από την ισχύουσα έγκριση του προϊόντος):  

“Φοράτε κατάλληλες μπότες και μάσκα με φίλτρα και προσωπιδα κατά την 

ανάμιξη /φόρτωση ή ψεκασμό”. 

“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα 

γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”. 

“Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης”. 

“Μην καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν και μετά τον ψεκασμό”. 

SP1–Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του  

SPe3–Για να προστατέψετε  τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις 

δενδρώδεις καλλιέργειες. 
 

 

 

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. 

181572/24.2.10 Απόφασή μας. 

 

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 181572/24.2.10 Απόφασή μας. 
 

 

 

 

 

                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                            α/α 

 

 

 
                                 Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 


