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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6883 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (απολυμαντικό 

εδάφους) VAPAM FORTE 51 SL (δραστική ουσία: metam sodium), ως προς τα 

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

κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) »  
 

 

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. 

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

συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 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) αριθ. 

1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστ. Φυτ. 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. Τη με αριθ. πρωτ. 3985/40984/27.3.14 σχετική αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 6883 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (απολυμαντικό εδάφους) 

VAPAM FORTE 51 SL (δραστική ουσία: metam sodium), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

112076/21.11.02 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 120568/8.8.06, 122854/25.9.08, 

180283/8.2.10 και 186930/9.7.10 Αποφάσεις μας, ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), 

τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις 

προφύλαξης), ώστε η σήμανση του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 1272/2008. Οι παράγραφοι 16, 17, 18 και 19 της με αριθ. 112076/21.11.02 Απόφασής μας, 

διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
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16. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

 
  GHS05    GHS07   GHS08  GHS09 

 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 

17 

& 

18. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Η332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Η351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 

H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUΗ031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
 

19. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 

P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά 

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.  

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

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ 

προκαλέσετε εμετό. 
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. 

P305 + P351 + P338 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.  

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητα έκθεσης: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό. 

«Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε 

και μετά την εφαρμογή». 

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.   
 

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1
η
 Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα 

δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 112076/21.11.02 Απόφασή μας.   
 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 112076/21.11.02 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα. 
 

 

 

 

                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 
 

 

 

   Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 


