
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          20-04-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1935/28504 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ   

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Gowan Comercio Internacional e 

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Servicos, Limitada, Πορτογαλία 

Πληροφορίες:  Άννα Παπαμιχαήλ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Τηλέφωνο:      
e-mail: 

210 92 87 237, 
apapamichail@minagric.gr  

 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λ. Μεσογείων 335, 152 31, Χαλάνδρι  
e-mail: kdimizas@elanco.gr ) 

    

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 70.071 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG (δ.ο. benfluralin 
60% β/β) ως προς την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και την κατάθεση 
συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών. 
 
 

A Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 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.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 2154/26415/25.02.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

70071 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG (δ.ο. 

benfluralin 60% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης 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. 

6. Τη με αριθμό πρωτ. 1935/28504/22-02-2018 αίτηση της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ως 

υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Gowan Comercio Internacional e Servicos, Limitada 
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7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3788/52266/5-4-2018 έγγραφο του Μ.Φ.Ι.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 70.071 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG (δ.ο. benfluralin 60% β/β) που χορηγήθηκε με την με 
αριθ. 2154/26415/25-02-2014 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την 
ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και την κατάθεση συμπληρωματικών 
στοιχείων/μελετών. 

 
Συγκεκριμένα, τα  σημεία 9, 10, 11, 12 και 17  διαμορφώνονται  ως εξής:  
 

9  Εικονογράμματα 

Κινδύνου: 
          ΠΡΟΣΟΧΗ 

GHS07       GHS08    GHS09 

 

1100  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Η351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 

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. 

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

Ρ261 Αποφεύγεται να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα 

P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

«Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 
και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και τον ψεκασμό». 

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

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.  

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P308+P313 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/ 

επισκεφθείτε γιατρό. 

P302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
σαπούνι και νερό. 
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. 

Ρ362+Ρ364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό. Η 

απόφαση για την πρόκληση εμετού πρέπει να ληφθεί από τον γιατρό. Σε 

περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και 

συνεχίστε να ξεπλένετε για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρουσιαστούν 

συμπτώματα συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  

Σε περίπτωση παρατεταμένης εισπνοής: μεταφέρετε τον πάσχοντα στον 

καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.  

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 
 
Το Σημείο 17: Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών  διαγράφεται.  
 

     

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

     

 

     

  
   

  Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2154/26415/25-02-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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