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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          10.11.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11294/300516 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Belchim Crop Protection NV/SA,  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Βελγίου 
TELEFAX: 210 9212090  (δια του υπευθυνου επικοινωνίας της  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου    εταιρείας 
Τηλέφωνο: 210 9287228  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.   
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   «Agribiz» 
   Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
  e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 
   

 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2187 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ακαρεοκτόνο) MASAI 20 WP (δ.ο. tebufenpyrad 20 % β/ο), ως προς τους 
παρασκευαστές της δραστικής ουσίας, το κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, 
τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα 
εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και τις συνθήκες 
αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος» 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον υπ’ αρ 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) 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 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
4. Το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 
αυτού. 

5. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία 
Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20).  

6. Τη με αριθ. πρωτ.11294/300516/26.10.2020 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ 
Ε.Ε., ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Belchim Crop Protection NV/SA, Βελγίου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 2187 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ακαρεοκτόνο) MASAI 20 WP (δ.ο. tebufenpyrad 20 % β/ο), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 
6372/67074/22.05.2014, ως προς τους παρασκευαστές της δραστικής ουσίας, το κάτοχο της άδειας, 
τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή 
του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και 
τις συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος. 
 

Τα σημεία 1.3γ), 1.4 α), β), γ), 9, 11, 12 και 14 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.3 Δραστική ουσία 

γ) Παρασκευαστής:  Nihon Nohyaku Co. Ltd. 
Kyobashi OM Bldg. 
19-8, Kyobashi 1-Chome 
Chuo-ku 
Tokyo, 104-8386, Ιαπωνία 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Belchim Crop Protection NV/SA  
Technologielaan 7 
1840 Londerzeel, Βέλγιο  

Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr   

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά  

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 & Λεωφ. Κηφισίας 
151 25, Μαρούσι 
Τηλ.: 210-6860120 
Fax: 210-6860200 
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Nichino Europe Co., Ltd 
5 Pioneer Court,  
Vision Park, Histon,  
Cambridge CB24 9PT,  
Ηνωμένο Βασίλειο 

 
 

9 Εικονογράμματα 
κινδύνου: 
 

 

                          ΠΡΟΣΟΧΗ 
       GHS07             GHS09 
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11 Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Mακριά από παιδιά 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν 
P264: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά τον 
χειρισμό 
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
 
Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΕΣ 
Το σκεύασμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες ανοιχτού 
αγρού μόνο με τρακτέρ εφοδιασμένα με κλειστή καμπίνα. 
 
Κατά την διάρκεια της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και την 
ανάμειξη θα πρέπει οι επαγγελματίες ψεκαστές να φοράνε γάντια, 
φόρμα, παπούτσια και καπέλο. 
 
Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν οι 
ψεκασμένες επιφάνειες των φύλλων να έχουν στεγνώσει πλήρως. Οι 
εργάτες οι οποίοι εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες αμπελιού με 
MASAI για καλλιεργητικές φροντίδες ή συγκομιδή, θα πρέπει να φορούν 
γάντια και φόρμα εργασίας. 
 
Οι εργάτες που εισέρχονται σε ψεκασμένες με MASAI καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών δεν πρέπει να παραμένουν/εργάζονται για περισσότερο 
από 6 ώρες. 
 
SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 

 Εσπεριδοειδή: 20 μέτρα 

 Αμπέλι: 10 μέτρα 

 Δαμασκηνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 30 μέτρα ή 20 μέτρα με χρήση 
ακροφυσίων χαμηλής διασποράς 75% 

 Μηλιά, Αχλαδιά: 20 μέτρα 

 - Κηπευτικά: 5 μέτρα 

 
 

12 Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε 
άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός 
και αν σας υποδειχθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από ιατρό. Ποτέ 
μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα όταν ο 
παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή εκδηλώνει σπασμούς. 
P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία 
P330 Ξεπλύνετε το στόμα. 
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Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα 
μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα 
βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό 
και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον 
στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.  
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετέ τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει 
την αναπνοή. 
 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων:  210-7793777. 

 
 

14 Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια. 
P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης 
διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 6372/67074/22.05.2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχυει. 

 
       «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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