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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα, 19-10-2020                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 10936/291224 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση    : Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.     : 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX    : 210 92 12 090 
Τηλέφωνο     : 210 92 87209-168 
Email: biocides@minagric.gr   

ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 

 Ιακωβίδου 50, 111 43 

Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της οριστικής έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος (ΤΠ8-συντηρητικό ξύλου) 
SERPOL GEL II ως προς την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος καθώς και τους 
χρήστες». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 
ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2 και άρθ. 19, παρ. 4. 

2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία 
μειγμάτων», όπως ισχύει. 

3. Τον Καν (ΕΕ) 2018/1480 της 4ης Οκτωβρίου 2018  για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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) 2017/776 της 
Επιτροπής. 

4. To άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών 
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

6. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

7. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
βιοκτόνων». 

8. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-
ΡΩΑ). 

9. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό 
απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) 
ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23» 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 383/4901/22-03-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική 
έγκριση στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) SERPOL GEL II .  

11. Το έγγραφο του ΜΦΙ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1437/03-07-2020 και  με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα 
του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα γενικά όρια συγκέντρωσης των δραστικών ουσιών tetramethrin, d-
tetramethrin, propiconazole που περιέχονται σε βοκτόνα σκευάσματα». 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 9399/250757/11-09-2020 αίτηση τροποποίησης της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. TΠ8-0070 οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

383/4901/22-03-2016 απόφασή μας, στο βιοκτόνο προϊόν SERPOL GEL II (IPBC 0,40 % β/ο 
Permethrin 0,35 % β/ο, Propiconazole 0,85 % β/ο), ως προς την ταξινόμηση και επισήμανση 
καθώς και τους χρήστες του σκευάσματος, και συγκεκριμένα: 
 
Εικονογράμματα κινδύνου: 

  
 
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 
Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Η360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. 
Η410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Δηλώσεις προφύλαξης 
Ρ102 Μακριά από παιδιά. 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. 
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. 
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
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P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε 
αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. 
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
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. 
P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε 
γιατρό. 
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P362 +P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

 P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
 P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / 

εθνικούς /   διεθνείς κανονισμούς 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
EUH 208: Περιέχει Permethrin, Propiconazol και IPBC. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. 
 

4.2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και καθυστερημένες.  
Συμπτωματική θεραπεία  
 
4.3. Ένδειξη τυχόν άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται  
Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 
 
Καταστήματα πώλησης: Μόνο για επαγγελματική χρήση.  
 

ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 383/4901/22-03-2016 Υπουργική Απόφαση 
μας. 

 
 

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

    κ.α.α. 

 

 

    Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 

 
 

ΑΔΑ: 6ΗΒΙ4653ΠΓ-ΞΞΦ


		2020-10-19T11:57:08+0300
	Athens




