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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος (εντομοκτόνο) SOSPIN 25EC ως
προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, την
ταξινόμηση, τη σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για
την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους
τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 6.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία
μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Τη με αριθ. πρωτ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2-3-2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του
Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τις από 19-11-2014 και 23-4-2015 αιτήσεις τροποποίησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. ΤΠ18-0089 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με την με αριθ.
6929/75935/2-9-2013 απόφασή μας, στο βιοκτόνο προϊόν SOSPIN 25EC (Permethrin 25 %
β/o), ως προς τις βοηθητικές ουσίες, την ταξινόμηση, τη σήμανση και τις πρώτες βοήθειες
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και συγκεκριμένα:
βοηθητικές ουσίες : 72,88 β/β
όπως αυτές αναφέρονται στην αίτηση με αρ. πρωτ. 13819/157419 και
παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
Εικονογράμματα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P280f: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /
πρόσωπο.
P261d: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P233: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P264: Πλύνετε σχολαστικά τα μολυνθέντα μέρη του σώματος μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
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Πρώτες βοήθειες
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
ένα γιατρό.
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P305+P351+P338: 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.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε
αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
Συμπληρωματικές πληροφορίες
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής απομακρύνετε μη εξειδικευμένο προσωπικό και ζώα
από το χώρο εφαρμογής
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που προορίζονται για τη συντήρηση, τη προπαρασκευή,
και την κατανάλωση τροφίμων
• Μην αυξάνετε τις δόσεις.
ΙΙ.

Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008, είναι υποχρεωτική για
τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά από 01.06.2015.

III.

Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 6929/75935/2-9-2013 Υπουργική
Απόφαση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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