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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   25 - 6 - 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 6498/68530 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   ΑΕΒΕ 

TELEFAX: 210 92 12 090   Εθν. Αντιστάσεως 73, 152 31  

Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη   Χαλάνδρι (με απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 250    

 

ΘΕΜΑ: “Tροποποίηση της με αριθ. 7950 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SWORD 240 EC (δ.ο. clodinafop-propargyl) ως προς την ημερομηνία 

λήξης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες” 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 ειδικότερο τα άρθρα 17 

και 45 αυτού. 

2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 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) αριθ. 1907/2006 καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 487/2014 (L138/72) της Επιτροπής της 12

ης
 Μαΐου 2014 για την τροποποιήση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκριση των δραστικών 

ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και 

clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl και 

triticonazole. 

5. Την με αρ.πρωτ. 93752/1-3-2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθμό 7950 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

SWORD 240 EC όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/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. Τις με αριθ. πρωτ. 12013/139612/14-11-2013 και 6498/68530/26-5-2014 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας.  

8. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας 
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     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 7950 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροσταστευτικού 

προϊόντος SWORD 240 EC ως προς την ημερομηνία λήξης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες 

βοήθειες. Συγκεκριμένα τα σημεία 1, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:   

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑAΔA) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

7950 

01-03-2011 

30-4-2018 

 

 

 

 

 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

 

Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς  

 

Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

 

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρματος ή σκάσιμο.  

 

ΕUH208 Περιέχει clodinafop-propargyl. Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση.  
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102 Mακριά από παιδιά 

P260 Mην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα 

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο 

 

“Οι εργάτες και άλλοι δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο 

εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν” 

 

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 

εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η 

ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 

 

EUH 401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες 

- Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 

 

P301 +P310 : Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το 

κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.  

P331 Μην προκαλέσετε εμετό. 

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. 

 

Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά 

αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από 

την υποθερμία. 

 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 

συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 

 

 

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 7950 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροσταστευτικού 

προϊόντος SWORD 240 EC που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 93752/1-3-2011 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 

 

 

 

 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 

 

 


