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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24 - 2 - 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 181568 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Μιχαλακοπούλου 29 

TELEFAX: 210 92 12 090   115 28 - Αθήνα 

Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου   (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 244    

e-mail: syg035@minagric.gr Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κας. Α. Μπατζελή 

   2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

    κ. Μ. Καρχιµάκη 

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

 

 

  Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: ″Τροποποίηση της µε αριθ. 7627 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP 68 SG ως προς τις 
παρατηρήσεις και τις φράσεις S ″ 
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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) µε τίτλο  «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία 91/414/ΕΟΚ  του 
Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα το άρθρο  4 αυτής. 

2. Τη µε αριθ. 117748/10-4-2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 
την οποία τροποποιήθηκε η µε αριθ. 7627 οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP 68 SG καθώς και τη µε αριθ. 119447/2-

6-2008 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το είδος 
συσκευασίας του σκευάσµατος. 

3. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 7
ο θέµα της 13

ης
/25-11-2009 Συνεδρίασής του. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη». 

6. Την µε αριθ. 128764/7-5-2009 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 7627 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP 68 SG που τροποποιήθηκε, µετά από αξιολόγησή του 

σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές του Π.∆. 115/97, µε την αριθ. 117748/10-4-2007 Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς τις παρατηρήσεις και τις φράσεις S. 

 

Συγκεκριµένα στις παρατηρήσεις να προστεθεί «Η εφαρµογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει 

νερό στα στραγγιστικά κανάλια» 

 

Το σηµείο 11 (Φράσεις S) διαµορφώνεται ως εξής: 
 

11  Φράσεις S S1/2Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή 

καπνίζετε. 
S25 Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως 
µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, 

γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 

“Φοράτε κατάλληλες µπότες” 

“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική 

ενδυµασία και κατάλληλες µπότες εφόσον εισέλθουν στο 

πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό” 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, 
αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας. 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η 

ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχους να αφήσετε 
µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από την µη 

γεωργική γη. 

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 117748/10-4-2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία τροποποιήθηκε η µε αριθ. 7627 οριστική έγκριση 

διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP 68 SG 

καθώς και η µε αριθ. 119447/2-6-2008 Απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω 

έγκριση ως προς το είδος συσκευασίας του σκευάσµατος. 
 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 

 

 


