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«Τροποποίηση της με αριθ. 7909 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CAMIX 560 SE (mesotrione 6% β/ο + s-metolachlor 50% β/ο), ως
προς την επωνυμία του κατόχου, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τα
εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς
επίσης και ως προς τις πρώτες βοήθειες»
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/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον κατ ‘εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1182 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2020 για την
τροποποίηση του μέρους 3 του παραρτήματος VI 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.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για
την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή
δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο.
ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
6. Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών
διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
7. Το ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
8. 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.
9. 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
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Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση”
(Β΄4612/19-10-20).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 8413/225712/25.08.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I.

Τροποποιούμε τη με αριθ. 7909 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο) CAMIX 560 SE (mesotrione 6% β/ο + s-metolachlor 50% β/ο),), η οποία χορηγήθηκε την υπ.
αριθ. πρωτ. 126203/23.12.2008 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την επωνυμία του
κατόχου, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις
επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης και ως προς τις πρώτες βοήθειες.
Τα σημεία 1.4 α, στ, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττική
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Syngenta Agro S.A., Γαλλία
2. Syngenta South Africa (Pty) Ltd, Νότια
Αφρική
3. Istrochem A.S., ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας
4. Chemark, Ουγγαρία
5. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE
Οινόφυτα Βοιωτίας
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Εικονογράμματα κινδύνου

Προσοχή

GHS07
10

Δηλώσεις επικινδυνότητας

GHS08

GHS09

Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
αντίδραση.
Περιέχει s-metolachlor.
H361d : Ύποπτο για την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης.
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II.
III.
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Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις
σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
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Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό
και σαπούνι.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό,
για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με
μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην
του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις
αισθήσεις του.
Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται
συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού και επομένως της νέας σήμανσης είναι η 1Η Μαρτίου 2022.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 126203/23.12.2008 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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