
   
 

 
            1/10 

 

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                20.04.2022  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2870/83327 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: AGRIA S.A., Βουλγαρίας 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  

Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  εταιρείας 

Τηλέφωνο: 210 92 87 228  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και  ΣΙΑ Ε.Ε. -  

e-mail: dkaramanou@minagric.gr    Agribiz  

   Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα) 

  email: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

    

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 
COPFORCE EXTRA (δ.ο μεταλλικός χαλκός 30% β/β, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού, 
cymoxanil 6% β/β)». 

 

 

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 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 40 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον υπ’ αρ. 540/2011 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον υπ’ αρ. 2018/1981 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης των 

ενώσεων χαλκού ως δραστικών ουσιών υποψήφιων για υποκατάσταση, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. 

5. Τον υπ’ αρ. 2021/745 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών 

ουσιών θειικό αργιλιοαμμώνιο, πυριτικό αργίλιο, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, 

ανθρακικό ασβέστιο, καπτάν, διοξείδιο του άνθρακα, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, 

εκχύλισμα τεϊόδεντρου, famoxadone, υπολείμματα απόσταξης λίπους, λιπαρά οξέα C7 έως C20, 

flumioxazine, fluoxastrobin, flurochloridone, φολπέτ, φορμετανάτη, γιββερελλικό οξύ, γιβερελίνες, 

heptamaloxyloglucan, υδρολυμένες πρωτεΐνες, θειικός σίδηρος, metazachlor, metribuzin, 

milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phemmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, 

φυτικά έλαια/κραμβέλαιο, όξινο ανθρακικό κάλιο, propamocarb, prothioconazole, χαλαζιακή άμμος, 
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ιχθυέλαιο, απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/ λίπος προβάτου, S-metolachlor, 

φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου, tebuconazole και ουρία. 

6. Τον υπ’ αρ. 547/2011 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον υπ’ αρ. 396/2005 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και 

τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον υπ’ αρ. 1272/2008 Κανονισμό (ΕΚ) 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. 

9. Την υπ’αρ. 8612/232294/24-08-2020 (Β’ 3810) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του υπ’ αρ. 1107/2009 κανονισμού (ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 

2.5.2018, σ. 10 (2018/605)]» 

10. Το με αρ. πρωτ 8412/225710/31.08.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την κατάθεση 

συγκριτικής αξιολόγησης.  

11. Τη από 12/2020 και 08/2021 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της 

Bουλγαρίας για το σκεύασμα COPFORCE EXTRA (αρ. έγκρισης: 01960 - PRZ).  

12. Την με αρ. πρωτ. ΕΜΠ843/15.04.2022 εισήγηση του ΜΦΙ. 

13. Το ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

14. 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. 

15. Τη 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).  

16. Τις με αρ. πρωτ. 7844/209392/06.08.2021, 9040/251647/16.9.2021, 2143/65957/11.03.2022 και 

2870/83327/29.03.2022 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) COPFORCE EXTRA (δ.ο Μεταλλικός χαλκός 30% β/β, σε 
μορφή υδροξειδίου του χαλκού, cymoxanil 6% β/β), της εταιρείας AGRIA S.A., Βουλγαρίας, με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
ς 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης: 

1.1.β Ημερομηνία λήξης: 

61073 
20.04.2022 
31.08.2023 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: COPFORCE EXTRA 

1.2.β Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 
Δραστική ουσία 1 
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Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: copper (II) hydroxide  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
62% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα: Ανόργανες ενώσεις χαλκού 

(Inorganiccoppercompounds)/Ανόργανα 

άλατα χαλκού 

 

 

Παρασκευαστής της δ.ο. : Spiess-Urania Chemicals GmbH 

Frankenstrasse 18 b, PO Box 10 62 20  

20042 Αμβούργο, Γερμανία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

Spiess-Urania Chemicals GmbH, c/o Aurubis AG 
Hovestrasse 50, 20539  

Αμβούργο, Γερμανία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 2870/83327/29.03.2022 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
Δραστική ουσία 2 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: cymoxanil 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
97% (β/β) min 

  

Χημική ομάδα: Ακεταμίδιο 

 

Παρασκευαστής της δ.ο. : 1. Zenith Crop Sciences S.A.  
FL-9490 Vaduz, Aubendt36, P.O. Box 880, 

Λίχτενσταϊν 

 

2. Agria s.a 
Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

1. Shanxi Hengtian Chem-Tech Co. Ltd.  
NO.48, Fengcheng 3 Road Developing area of economic 

technology xi'an, Κίνα 

2. AGRIA S.A  
Asenovgradskoshose, Plovdiv 4009, Βουλγαρία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

προσδιορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 2870/83327/29.03.2022 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
 

α) Κάτοχος της άδειας:  AGRIA S.A. 
AsenovgradskoShose 

Plovdiv 4009, Βουλγαρία 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. “Agribiz” 
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα 

Τηλ.: 210 7471000 

Fax: 210 7471009  

E-mail: info@agribiz.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική 

διάθεση στην αγορά:  

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕΘ. ΣΙΝΔΟΥ, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026 

Τ.Κ. 570 22 

Τηλ.: 2310 569630-33 

Fax: 2310 797047 

e-mail: registration@farmachem.gr 

 

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας 

ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης 

θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του 

σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην 

ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος 

που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την 

ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και 

μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης. 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  AGRIA S.A  
AsenovgradskoShose 

Plovdiv 4009, Βουλγαρία 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος:  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

 

AGRIA S.A  
AsenovgradskoShose 

Plovdiv 4009, Βουλγαρία 

 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

1. AGRIA S.A  
AsenovgradskoShose 

Plovdiv 4009, Βουλγαρία 
 

2. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕΘ. ΣΙΝΔΟΥ, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026 

Τ.Κ. 570 22 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος:  

Δραστικές ουσίες:   
Μεταλλικός χαλκός :30% (β/β)(σε μορφή υδροξειδίου του 

χαλκού) 

Cymoxanil:6% (β/β) 

 

Βοηθητικές ουσίες:45,41 % (β/β) 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 2870/83327/29.03.2022 

έγγραφο της ενδιαφερομένης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

2 Συσκευασίες: 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακούλα 50 γραμ. - 4 κιλά PP/PE 

2 
Κουτί με εσωτερική 

σακούλα 
50 γραμ. - 1 κιλό 

Σακούλα σε χάρτινο κουτί, αποτελούμενη 

εξωτερικά από δυο στρώσεις 

πολυπροπυλενένιου (transparent και 

metalized polypropylene, PP) και μια 

εσωτερική στρώση πολυαιθυλένιο (PE) 

3 Σακούλες/Σάκοι 5 - 25 κιλά 

Πολύφυλλη σακούλα / σάκος αποτελούμενα 

από τρεις στρώσεις.  

Εξωτερική στρώση από Χαρτί/PE, ενδιάμεση 

στρώση από Χαρτί και εσωτερική στρώση 

από χαρτί/PE/ aluminium film/PE 

 

 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. 

Διαλύστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού 

και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 

νερό  συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. 

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα 

εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις 

(3) φορές με καθαρό νερό.   

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Οι σακούλες/σάκοι μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν 

προηγουμένως με σκίσιμο για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 

 

Συνδυαστικότητα: -- 
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4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Mυκητοκτόνο επαφής και διασυστηματικό με προστατευτική, θεραπευτική και 

αντισπορογόνο δράση κατά του περονόσπορου. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών 

του cymoxanil με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και 

του υδροξείδιου του χαλκού μυκητοκτόνου επαφής με δράση σε πολλαπλά 

σημεία με αντισπορογόνο δράση. 

 

 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος εφαρμογής Μέγ. αριθμός 

εφαρμ./ καλ. 

περίοδο 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών σε 

ημέρες  

Γραμ. 

σκευάσμα-

τος / στρ 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα/ στρ.) 

ΑΜΠΕΛΙ  
για  

οινοποιήσιμα 

και 

επιτραπέζια 

σταφύλια  

VITVI 

 
 

Περονόσπορος  
(Plasmopara 

viticola) 

PLASVI 

 

200 

 

 

50 –120 

 

Εφαρμογές από τη 

διόγκωση των 

ταξιανθιών, όταν οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκές 

για την ανάπτυξη της 

ασθένειας ή με τα 

πρώτα συμπτώματα,  

μέχρι την έναρξη της 

ωρίμανσης των ραγών 

(BBCH 55-80) 

1 - 4 /7 

Πατάτα 
SOLTU 

 
 
 

Περονόσπορος  
(Phytophthora 

infestans) 

PHYTIN 

200 

 

 

30 –50 

 

Εφαρμογές από την 

ανάπτυξη των πλάγιων 

βλαστών, όταν οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκές 

για την ανάπτυξη της 

ασθένειας ή με τα 

πρώτα συμπτώματα, 

έως την έναρξη του 

κιτρινίσματος των 

φύλλων 

(BBCH 21-90) 

 

1 –5
(*)

 /7 

 

*Στις πρώιμες 

καλλιέργειες 

πατάτας να 

πραγματοποιεί

ται μόνο μια 
εφαρμογή ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο. 

Τομάτα 
LYPES 

(Υ) 

 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

PHYTIN 

 

Αλτερνάρια 
(Alternaria 

solani) 

ALTESO 

   

200 

 

 

30 –100 

 

Εφαρμογές που 

αρχίζουν από την 

άνθηση, όταν οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκές 

για την ανάπτυξη της 

ασθένειας ή με τα 

πρώτα συμπτώματα,  

μέχρις ότου οι 

καρποί 

αποκτήσουν 

το τυπικό μέγεθος της 

ποικιλίας  

(BBCH 51-71) 

1 - 4 /7 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
-Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 
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6 Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας 

ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες copper hydroxide και  
cymoxanil, οι οποίες ανήκουν στις ομάδες MO1 και 27 κατά FRAC. 

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις 

ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

 

 

 

 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 

τατευόμενης καλλιέργειας: 

--- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν  

--- 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου 

ή των ζώων στην καλλιέργεια 

στην οποία έχει εφαρμοστεί το 

σκεύασμα  

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην 

ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια. 

 

 

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και 

προφυλάξεις. 

 

 

 

 

9 Εικονογράμματα  

κινδύνου: 

 

                 ΠΡΟΣΟΧΗ 
       GHS07          GHS08             GHS09  

 

 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 

copper hydroxide και cymoxanil. 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H361fd: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στην γονιμότητα και στο έμβρυο. 

H410:Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 
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11 Δηλώσεις προφύλαξης P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασία για τα μάτια/πρόσωπο. 

 

Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, 

ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. 

 

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε 

μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια. 

 

Για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων είναι 

απαραίτητη η χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού κατά 50%. 

 

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 
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 μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 

αγροικίες και τους δρόμους. 

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 

μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 50 μέτρων, 

εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης. 

 

Spe8:Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 

τα άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 

καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 

περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις 

κυψέλες κατά την ημέρα χρήσης του προϊόντος και για 7 ημέρες μετά 

την εφαρμογή. Μην το χρησιμοποιείτε κατά την περίοδο ανθοφορίας 

των ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. 
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12 Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο 

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, 

συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.  

 

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 
P305+P351+P338+P337+P313: 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. 

Εάν δεν υποχωρεί οφθαλμικός ερεθισμός: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
 

P302+P352+Ρ333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 

ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ 

Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε.  

 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείσθε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777. 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Καλλιέργειες Ημέρες 

 

 Αμπελι για οινοποιήσιμα (0151020) και 

επιτραπέζια (0151010) σταφύλια 

28  

 Πατάτα (0211000) 14  

 Τομάτα για νωπή κατανάλωση (0231010) 3  

 Βιομηχανική τομάτα (0231010) 10  

 

 

14 Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και 

υψηλές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο 

(2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

 

 

 

 

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 

απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η 

περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της 

ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων 

 

 

B  Γενικές υποχρεώσεις  
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το 

περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 

απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ 

παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους 

φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την 

παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της παρούσης. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους 

όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο 

ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των 

ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη 

ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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