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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,           23/6/  2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 3611/39196 π.ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA, SpA  
Ταχ. 
Κώδικας: 

176 71 ΑΘΗΝΑ   (δια τoυ υπεύθυνου επικοινωνίας 

  

Πληροφορίες:    SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Τηλέφωνο: 210 928 71 61   Ήρας 3 
e-mail: chpanagopoulou@minagric.

gr   
  Τ.Κ. 19400 Κορωπί 

e-mail regulatory@sipcam.gr  
 

 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 14462 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (δ.ο lambda-
cyhalothrin 10 g/l) ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας, τα μεγέθη 
συσκευασίας, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες. 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
      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 ειδικότερα το άρθρο 45  αυτού. 

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

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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 

4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
5. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου 
6. Την από 24-3-2014 και 11/4/2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14462 οριστική  άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (δ.ο lambda-cyhalothrin 
10 g/l)) η οποία χορηγήθηκε με τη με  αριθ. πρωτ. 3898/42960/12-9-2013 Απόφαση 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας, 
τα μεγέθη συσκευασίας την ταξινόμηση και σήμανση  και τις πρώτες βοήθειες. 

Συγκεκριμένα  

 
Α.Το σημείο  1.4 (ε) διαμορφώνεται ως εξής 
 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. SIPCAM SpA, Iταλίας 
2. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ. 
Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής 
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., Μάνδρα Αττικής 
4. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.ε., Νέα Σάντα - 
Κιλκίς  

 

 
Β.Το σημείο  2 διαμορφώνεται ως εξής 
 

 
2 

 
Φιάλη 

 
25, 50, 70, 100, 200, 250, 500  
κ. εκ. και 1 λίτρο 

 
COEX 

 
3 

 
Μπιτόνι 

 
1,5, 10, 20 λίτρα 

 
COEX 

 
Γ.Το σημείο  9 διαμορφώνεται ως εξής 
 
9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

 

 
Δ  Το σημείο   10 διαμορφώνεται ως εξής 
 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
οδού. 
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
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Ε. Το σημείο  11 διαμορφώνεται ως εξής 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ρ102 + P405  Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 
Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο 
χώρο. 
P280    Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
 
Sp1      Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν η τη συσκευασία του. 
(Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά 
νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περίβολου και των 
δρόμων). 
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις 
κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός 
της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.  
 
Η δραστική ουσία του σκευάσματος είναι πολύ τοξική για τα 
ωφέλιμα αρθρόποδα. 
 
Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις 
μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο 
ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα 
ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν 
κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 
Spe3:     Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε         
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα 
12 μέτρων για μαρούλια και παρόμοια, λάχανο και σόγια 
15 μέτρων για σιτάρι, κριθάρι  
20 μέτρων για αραβόσιτο σόργο και ζαχαρότευτλο 
30 μέτρων για αμπέλι, εσπεριδοειδή, ροδακινιά, νεκταρινιά, 
βερικοκιά, δαμασκηνιά, φουντουκιά 
 
EUH210  Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον 
ζητηθεί. 
EUH401  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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ΣΤ Το σημείο  12 διαμορφώνεται ως εξής 
 

12  Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

 
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με 
καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε 
σε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό, 
ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι σαπούνι. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε 
αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται 
συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777   

 
 

ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 3898/42960/12-9-2013 Απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
Ο  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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