
 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    28.03.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2407/42093 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 
FAX: 

176 71 – ΑΘΗΝΑ 
210 92 12 090 

 Λ. Μεσογείων 335, 152 31 
Χαλάνδρι 

Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης                                     
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  e-mail: kdimizas@elanco.gr   
e-mail: navramidis@minagric.gr   
    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 14527 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP (δ.ο. phosmet 50% 
β/β) ως προς τις συσκευασίες, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας 
και προφύλαξης καθώς επίσης και τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο του σκευάσματος.» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1480 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2018 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη 
διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2017/776 της Επιτροπής. 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 6235/73510/01.07.2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
14527 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP 
(δ.ο. phosmet 50% β/β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή 
«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων”.     

6. Τις με αριθ. πρωτ. 1944/32153/18.02.2019 και 2407/42093/01.03.2019 αιτήσεις της εταιρείας 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14527 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) PHOSMET ΕΛΑΝΚΟ 50 WP (δ.ο. phosmet 50% β/β), που χορηγήθηκε με τη με  αριθ. 
πρωτ. 6235/73510/01.07.2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις 
συσκευασίες, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης καθώς 
επίσης και τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο του σκευάσματος. 
 
Τα σημεία 2,9,10,11 και 12  διαμορφώνονται ως εξής: 

 
2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 

Χάρτινο κουτί με 
εσωτερική 
σακούλα 

πολυαιθυλενίου 

100, 200, 250, 500, 600, 750, 1000, 
1200, 1400, 1500 γραμμάρια 

και 
3 / 4,5 / 6 κιλά 

Χάρτινο κουτί με 
εσωτερική σακούλα 

λαμιναρισμένου 
πολυαιθυλενίου 

2 

Χάρτινο κουτί με 
εσωτερικές δύο ή 

περισσότερες 
σακούλες 

πολυαιθυλενίου 

200 (2 Χ 100), 500 (2 Χ 250), 600 (2 Χ 
300), 1000 (2 Χ 500), 1200 (2 Χ 600), 

1400 (2 Χ 700), 1500 (2 Χ 750) 
γραμμάρια 

και 
3 (2 Χ 1,5) / 4,5 (3 Χ 1,5) / 6 (4 Χ 1,5) κιλά 

Χάρτινο κουτί με 
εσωτερική (ές) 
σακούλα (ες) 

λαμιναρισμένου 
πολυαιθυλενίου 

3 

Χάρτινος σάκος  
με  εσωτερική 

επένδυση  
πολυαιθυλενίου 

 25 κιλά Χάρτινος σάκος  με  
εσωτερική επένδυση 

λαμιναρισμένου 
πολυαιθυλενίου 

 
9 Εικονογράμματα 

κινδύνου 

 
   GHS06          GHS08          GHS09          

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.  
H370: Προκαλεί βλάβες στα όργανα-νευρικό σύστημα. 
 
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.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/σταγονίδια/εκνεφώματα.  
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
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.  
 
Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής 
κατά την ανάμιξη/φόρτωση και προστατευτική ολόσωμη φόρμα και 
ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.  
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 
σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 95%.  
SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη  
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 
άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 
κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 
Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.  

 

ΑΔΑ: Ψ3ΨΡ4653ΠΓ-0ΟΩ



 

 

 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 6235/73510/01.07.2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
  
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
  

 
 
 
 

12  Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
Ρ330: Ξεπλύνετε το στόμα. 
Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: ξεπλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
 
Αντίδοτο: Περιέχει Phosmet, αναστολέα της χοληνεστεράσης. Εάν 
εμφανιστούν συμπτώματα, χορηγήστε θειικό άλας ατροπίνης σε μεγάλες 
δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. 
Επαναλάβετε ανά 5 έως 10 λεπτά, έως ότου εμφανιστούν ενδείξεις 
ατροπινισμού και διατηρήστε πλήρη ατροπινισμό μέχρις ότου 
μεταβολισθεί όλο το οργανοφοσφωρικό. Συνιστάται η χορήγηση 
Obidoxime chloride (Toxogonin) εναλλακτικά με pralidoxime-2 chloride 
(2-Pam) ως προσθήκη, αλλά όχι σαν υποκατάστατο του θειικού άλατος 
ατροπίνης. Η θεραπεία  με oxime πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη 
διάρκεια χορήγησης θειικού άλατος ατροπίνης. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.  
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