
 

 
ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 - 02 - 2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 14541/165382 π.ε. 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.   

 

Ταχ . Δ/νση: Συγγρού 150 Προς: PROPLAN PLANT PROTECTION  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  COMPANY S.L., Ισπανίας 

TELEFAX: 210 92 12 090   δια της εταιρείας 

Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ ΕΕ 

Τηλέφωνο: 210 928 7225  Τσιτούρη 22, 152 31, Χαλάνδρι 

Email: syg058@minagric.gr    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.469 έγκρισης 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) ZULU (δραστική ουσία 

pyriproxifen), ως προς τη σήμανση του 

σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας 

και τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων 

στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

2. 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 

ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού. 
3. Τον Κανονισμό 1272/08 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”. 

4. Το π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/27-1-2015/τΑ΄) και ειδικότερα το άρθρο 3 ‘Σύσταση Υπουργείου 

Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας’. 

5. Την με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/16-1-2015/τΒ΄) 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’». 

6. Την από 30-12-2014 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ ΕΕ, για λογαριασμό 

της εταιρείας PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY S.L., Ισπανίας.. 

7. Το ενημερωτικό σημείωμα της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

 

 
 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 14.469 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

ZULU (δραστική ουσία pyriproxifen), η οποία χορηγήθηκε με τη αριθ. 773/10461/24.1.14 

Απόφασή μας, ως προς τη σήμανση του σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και τις 

δηλώσεις προφύλαξης, οπότε οι παράγραφοι 9, 10, 11 και 12, διαμορφώνονται ως ακολούθως:   
 

9 Σήμανση 
σκευάσματος: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

  
 GHS07  GHS08    GHS09         

 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 
σκάσιμο. 

 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά 
P401: Αποθηκευεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. 
P270:  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και  
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και μέσα ατομικής 
προστασίας κατά την εφαρμογή σε αγρούς.  
Φοράτε γάντια και αδιαπέραστη ενδυμασία κατά την εφαρμογή σε 
θερμοκήπια. 
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 25 μ αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15μ αν 
χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ 50% μείωσης της διασποράς 
σταγονιδίων.  
ΜΗΛΟΕΙΔΗ/ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 15 μ αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός 
ή 10μ αν χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ 50% μείωσης της διασποράς 
σταγονιδίων.  
ΑΜΠΕΛΙ/ΕΛΙΕΣ/ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: 10 μ με συμβατικό εξοπλισμό.  
Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας εφόσον χρησιμοποιηθεί 
εξοπλισμός με μπέκ μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 
97% σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα και κατά 74% σε ελιά και 
αμπέλι.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12 Πρώτες βοήθειες 
– Αντίδοτο 

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το  
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
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 
P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777 

 

 

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία, ισχύει η με αριθμό 773/10461/24.1.14 Απόφασή μας.   
 

 

 
 

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΓΕΝ.   

Δ/ΝΣΗΣ  Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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