
ΑΔΑ: ΒΙΚΖΒ-ΘΣΓ 

 
 

1 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   13 - 3 - 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:   2220/27232 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  INDOFIL INDUSTRIES Ltd 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Via Filippo Turati, 6 
TELEFAX: 210 92 12 090   20121 Milan, Ιταλία 
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης    Δια της:  
Τηλέφωνο: 210 928 7226   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια  
e-mail: syg061@minagric.gr   Ε.Ε 
    Τσιτούρη 22, 152 31- Χαλάνδρι 
     
ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 

60.317/23-4-2012 οριστικής 
έγκρισης του 
φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) 
VERTICAL 80 WP (δ.ο. 
Mancozeb 80 %)  ως προς την 
ταξινόμηση και σήμανση του 
σκευάσματος»  

   
    
 Κοιν.:  Εσωτερική διανομή: 
   Τμήμα Δ της Δ/νσής μας 
   (Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη) 
    
    
    
    

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 21ης 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 το άρθρο 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. Την με αρ. πρωτ. 3606/41211/23-4-2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.317/23-4-2012   οριστική έγκριση στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) VERTICAL 80 WP (δ.ο. Mancozeb 80 %)    όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 

4. 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”» 
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5. Τη με αριθ. Πρωτ. 2220/27232/26-2-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τροποποιούμε την με αριθ. 60.317/23-4-2012 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) VERTICAL 80 WP (δ.ο. Mancozeb 80 %), που χορηγήθηκε με την υπ. 
αριθ. 3606/41211/23-4-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει ως προς την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος προκειμένου 
αυτή να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 .  
 
Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
  GHS07  GHS08  GHS09 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. 
 
Περιέχει mancozeb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 «Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»  
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 
γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό» 
 
SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού. 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.  
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12 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
- ΑΝΤΙΔΟΤΟ  

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν 
διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο σαπούνι και νερό. 
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό 
νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 
λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν 
παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
Συμβουλευθείτε γιατρό.  
Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο 
οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση 
δισουλφιράμης.  
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777  

H ανωτέρω ταξινόμηση και σήμανση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
1272/2008 και είναι υποχρεωτική από 1-6-2015. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με  αριθ. 3606/41211/23-4-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) VERTICAL 80 WP (δ.ο. Mancozeb 80 %)   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
    α.α.  
 
 
Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 
 
 


