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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   4 - 8 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 12359/142978 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: Dow AgroSciences Export-SAS, Γαλλίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια της εταιρείας 

TELEFAX: 210 9212090  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  Μεσογείων 335, Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο: 210 9287230  Τ.Κ. 15310) 

e-mail: npapanikolaou@minagric.gr  e-mail: gvassiliou@elanco.gr  

     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 70.071 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG (benfluralin 60% β/β)  ως 
προς την ταξινόμηση και σήμανση» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 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. 

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’ αρίθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

5. Την από 21-12-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70.071 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG, που χορηγήθηκε με την αριθ. 2154/26415/25-02-2014 

Απόφασή μας, ως προς την ταξινόμηση και σήμανση. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

9  Εικονογράμματα 

Κινδύνου: 

  
 

GHS07 

GHS09 

  Προειδοποιητική λέξη  Προσοχή 

 

1100  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

11 Δηλώσεις  

Προφύλαξης 

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

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

προϊόν. 

P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P302/352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

σαπούνι και νερό. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια 

και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά 

τον ψεκασμό». 

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: 

α) να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε επικλινή εδάφη (κλίση >2%) 

και 

β) να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για όλες 

τις καλλιέργειες με χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς τα οποία 

μειώνουν τη διασπορά κατά 90%. 

γ) Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη 
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ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 2154/26415/25-02-2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. 

 
 

 
 

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ 
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