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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     10.06.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4304/114029 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SBM DEVELOPPEMENT, Γαλλίας 
Ταχ.  Κώδικας:  176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου   ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ  
Τηλέφωνο: 210 9287228  65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr  e-mail: gregory@agriplus.gr  
    
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14570 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) REBEL 100 EW (δ.ο. cypermethrin 10% β/ο), ως προς τα 
εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις πρώτες 
βοήθειες του σκευάσματος»  
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον υπ’ αρ 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) 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 ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών 
διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

4. Το ν. 2690/1999 (Α΄45)  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
5. Το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 
αυτού. 

6. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία 
Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20).  

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4304/114029/26.04.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14570 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) REBEL 100 EW (δ.ο. cypermethrin 10% β/ο), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 
5354/60389/24.06.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα εικονογράμματα 
κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες του σκευάσματος.  
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Τα σημεία 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

9  Εικονογράμματα  
κινδύνου: 

 

                ΠΡΟΣΟΧΗ 
      GHS07            GHS09 

 

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας: H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.  
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11  Δηλώσεις  
Προφύλαξης: 

P102+405: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. 
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ 
ατμούς/εκνεφώματα. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα  
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P501:Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος 
στον αγρό και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του 
σκευάσματος στο θερμοκήπιο. 
 
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε 
μπότες, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
 
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια αψέκαστη 
ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:  

 10 μέτρα για το σιτάρι και κριθάρι 

 15 μέτρων για το βαμβάκι 

 20 μέτρων για μηδική, γογγύλια, σελινόριζα, πατάτα, τομάτα, 
λαχανάκια βρυξελλών, κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, κινέζικα 
λάχανα, 

 25 μέτρα για την ελαιοκράμβη 

 30 μέτρα για το αμπέλι  
 
Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις 
καλλιέργειες του αμπελιού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη 
υπερβαίνει τα 50 cm.  

 
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και 
άλλα έντομα επικονίασης, μην το κάνετε εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία 
των καλλιεργειών. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία εάν το 
προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί. 
Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των 
μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να 
παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό. 
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12 Πρώτες βοήθειες 
– Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναπνεύσατε καθαρό αέρα. 
 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: P302+P352+P362+P364 +P333 + 
P313:Αφαιρέσατε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα που έχει έλθει 
σε επαφή, με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά, με 
άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι 
μικρή,  (όχι περισσότερο από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και 
συμβουλευτείτε ένα γιατρό. συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο 
Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι 
δυνατόν. 
Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 

 

 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 5354/60389/24.06.2016 απόφασή μας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

       «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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