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ΘΕΜΑ: ″Τροποποίηση της µε αριθ. 7950 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SWORD 240 EC ως προς τις φράσεις R 

και τις πρώτες βοήθειες ″ 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Καν. 1107/2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ και ειδικότερα το άρθρο 80 

παρ. 5.   

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

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη µε αριθ. 93752/01-3-2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 7950 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SWORD 240 EC.   

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 110/2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

5. Τη µε αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε 

«Εντολή Υφυπουργού»». 

6. Το σηµείωµα του χηµικού ελέγχου  

7. Τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόµενη εταιρεία.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

ΑΔΑ: Β498Β-ΦΓ8
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Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 7950 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SWORD 240 EC που χορηγήθηκε µε την αριθ. 93752/01-03-2011 

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς τις φράσεις R και τις 

πρώτες βοήθειες. 
   Συγκεκριµένα τα σηµεία 10 και 12 της Απόφασης µε την απαλοιφή της φράσης R65 

διαµορφώνονται  ως εξής: 

 

10  Φράσεις R R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το 

δέρµα. 

R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας 

ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως 

R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρµατος ή σκάσιµο 

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί 

να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον. 
 

 

12  Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 

 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα εµποτισµένα 

µε το ψεκαστικό υγρό ρούχα αµέσως και πλύνετε καλά τα 

προσβεβληµένα µέρη του σώµατος µε νερό και σαπούνι.  

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια αµέσως 

µε άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε οφθαλµίατρο. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. 
Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά 

αεριζόµενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από 

την υποθερµία. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε δηλητηρίαση, 

καλέστε αµέσως γιατρό. 

 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε 

συµπτωµατική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 
 

 

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 93752/01-03-2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 7950 οριστική έγκριση διάθεσης 

στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SWORD 240 EC. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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