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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   22 - 5 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 6309/71389 ΠΕ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 

TELEFAX: 210 9212090  151 25 Μαρούσι 

Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

Τηλέφωνο: 210 9287230   

e-mail: npapanikolaou@minagric.gr   

     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 14.326 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ALVERDE 24 SC (metaflumizone 24% β/o) ως 
προς τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης 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 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του 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. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

5. Την με αριθ. πρωτ. 6309/71389/22-6-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε την με αριθ. 14.326 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) ALVERDE 24 SC που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 125747/17-2-2009 

απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις 

προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες. 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη 

ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 
EUH208 «Περιέχει 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση». 
EUH401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 

 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102+405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

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

P260 Μην αναπνέετε/ αναθυμιάσεις / σταγονίδια / ατμούς/εκνεφώματα.  

P280d Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
P264 Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.  

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος. 
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις 
οδηγίες προφύλαξης. 
P263 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας. 
P314 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική 
Νομοθεσία. 
 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.  

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.  

«Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν 

πρέπει να εισέλθουν στον ψεκασμένο αγρό αμέσως/ σύντομα μετά τον 

ψεκασμό».  
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα , τα μάτια και τα 

ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε 
περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, 

την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και 

σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον 

στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  

 

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύντεπροσεκτικά 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.  

P308+P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P337+P311 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 

άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν 

συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από 
στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του, ή έχει σπασμούς  

 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.  

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777   
 

ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 125747/17-2-2009 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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