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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα, 3-3-2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ     Αριθ. πρωτ.: 14194/161513ΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:        Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας:  176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:        210 92 12 090
Πληροφορίες:    Β. Βάγιας
Τηλέφωνο:         210 928 72 41

 ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση οριστικής
έγκρισης διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος ΜΑΝΙFESTO
ΒLOCK ως προς το εμπορικό
όνομα, το είδος συσκευασίας και
την ταξινόμηση και σήμανση»

ΠΡΟΣ: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
                       Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου

 Ηλιούπολη, 16341
                       (Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τoν Κανονισμό (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
συγκεκριμένα το άρθρο 50.

2. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Απριλίου 2013 σχετικά σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα άρθρα 6 και 8.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών
και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τη με αριθ. 7893/79992/12-10-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση
κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) ΜΑΝΙFESTO BLOCK και την με αρ. πρωτ.
11671/131166 / 20-10-2014 απόφαση παράτασης της ημερομηνίας λήξης του προϊόντος.

5. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
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6. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του
δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

7. Τις με αρ. πρωτ. 14194/161513/19-12-2014, 6303/66630/21-5-2014 αιτήσεις τροποποίησης της
ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0012 που χορηγήθηκε με τη με αριθ.
7893/79992/12-10-2012 απόφασή μας για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) MANIFESTO BLOCK
ως προς το εμπορικό όνομα, το είδος συσκευασίας και την ταξινόμηση και σήμανση και
ειδικότερα τα σημεία 1, 10 και 14 έως 21 της έγκρισης ως παρακάτω:

(α) 1. Εμπορικά ονόματα: MANIFESTO ΒLOCK, BIOΛΕΝ plus, BRODIRAC plus BLOCK.

(β) 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :

Ερασιτεχνική χρήση:
- Κύβοι 10 γρ και 20 γρ εντός σακιδίων από διστρωματικό πλαστικό PVC + PET
Μέγεθος συσκευασίας: 100 γρ, 160 γρ, 260 γρ, 500 γρ

- Κύβοι 10 γρ και 20 γρ εντός κουτιών από χαρτόνι
Μέγεθος συσκευασίας: 100 γρ, 160 γρ, 260 γρ, 500 γρ

- Κύβοι 10 γρ και 20 γρ εντός blister, που αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικό επικάλυμμα
από PVC ή PE
Μέγεθος συσκευασίας: 100 γρ, 160 γρ,

- Κύβοι 10 γρ και 20 γρ εντός πλαστικού κάδου από PP
Μέγεθος συσκευασίας: 500 γρ

Επαγγελματική χρήση:
- Κύβοι 10 γρ και 20 γρ εντός πλαστικού κάδου από PP (πολυπροπυλαίνιο)
Μέγεθος συσκευασίας: 1 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg

- Κύβοι 10 γρ και 20 γρ εντός χαρτοκιβωτίου επενδεδυμένου εσωτερικά με φύλλο
πολυαιθυλαινίου
Μέγεθος συσκευασίας: 20 Kg

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

(γ) 14. Εικονογράμματα κινδύνου:---

(δ) Τα σημεία 15 και 16 συγχωνεύονται σε νέο σημείο 15 ως εξής:
    15. Δηλώσεις επικινδυνότητας: ---
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(ε) Η αρίθμηση των σημείων 17 έως 21 αντικαθίσταται από νέα αρίθμηση 16 έως 20 αντίστοιχα.

(στ)Το νέο σημείο 16 γίνεται ως εξής:
16. Προφυλάξεις για το χρήστη και την δημόσια υγεία (P φράσεις)

P102: Μακριά από παιδιά
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά από κάθε χειρισμό
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊοόν
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια (μόνο για επαγγελματίες χρήστες)
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο
Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και
πουλιά (αγροτικά ή μη).
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και
μετά την εφαρμογή.
Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό
κατά την αφαίρεση των δολωμάτων που πρόκειται να αποσυρθούν.
Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες
έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα
που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία
να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από
αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα
πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης
EU401: Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

(ζ) Το νέο σημείο 17 γίνεται ως εξής:
17. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P301+312 + 330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
Πρώτες βοήθειες:
Η διφενακούμη (difenacoum) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει
αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά
την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος
προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την
έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg
βιταμίνης Κ1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού
βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη Κ1 (από το στόμα ή
ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά
και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν
υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια.
Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινορραγίες, αίμα στα
ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα,
αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα
πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα
δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε
ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν
συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα
από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
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- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν
αντιπηκτική αγωγή.
Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:  210 77 93 777.

(η) Το νέο σημείο 18 γίνεται:
18. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (P φράσεις):

P501: Διάθεση περιέκτη σε κατάλληλα σημεία διάθεσης αποβλήτων.
Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν
υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά
Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα
δολώματα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να
επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να
απορρίπτονται μέσω καύσης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν
θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται
με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας

ΙΙ. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012
και με την παρούσα απόφαση.

ΙΙΙ. Τα λοιπά στοιχεία της με αριθ. 7893/79992/12-10-2012 Υπουργικής Απόφασης, παραμένουν ως
έχουν.

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
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