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                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,               27.01.2021  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 689/21820  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: De Sangosse SA, Γαλλίας 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Bonnel CS 10005 Pont-du-Casse F 47480 

TELEFAX: 210 92 12 090  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη  κας Ευτυχίας Λεφάκη 
Τηλέφωνο: 210 9287247 email: lefakief@otenet.gr ) 

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 5025 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(κοχλιολειματοκτόνο) CLARTEX NEO (δ.ο metaldehyde 4 % β/β) ως προς τη διεύθυνση του 
υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τις συσκευασίες καθώς επίσης και το χρόνο 
εφαρμογής της νέας ταξινόμησης και επισήμανσης του σκευάσματος» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 

κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης 

Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό με 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) με αριθ. 1907/2006. 

7. Τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/217 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2019 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 εν λόγω κανονισμού. 

8. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

9. 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. 

10. 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).  

11. Τη με αριθ. πρωτ. 689/21820/25.01.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 5025 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(κοχλιολειμακοκτόνο) CLARTEX NEO (δ.ο metaldehyde 4 % β/β) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 

4403/50469/12.05.2016 Υπ. Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τις συσκευασίες καθώς επίσης το χρόνο εφαρμογής της 

νέας ταξινόμησης και επισήμανσης του σκευάσματος. 

 

Τα σημεία 1.4β, 2, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

 

β) Υπεύθυνος για την τελική 

διάθεση στην αγορά: 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

1ο χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 
Τ.Κ. 190 02, Παιανία 
Τηλ.: 210 6800900 

Fax: : 210 6833488 

E-mail: info@hellafarm.gr   

 
 

2. Συσκευασίες: 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Κουτί με μια 

εσωτερική 

σακούλα  

50 γρ. έως 5 κιλά Σακούλα από πολυαιθυλένιο (PE, HDPE) ή 

σύνθετο πολυστρωματικό υλικό (PET/PE ή 

PET/AL/PE) με εσωτερική επίστρωση 

πολυαιθυλενίου (PE) 

Κουτί: Χάρτινο 

2. Κουτί με δύο 

εσωτερικές 

σακούλες 

100γρ. έως 5κιλά Σακούλα από πολυαιθυλένιο (PE, HDPE) ή 

σύνθετο πολυστρωματικό υλικό (PET/PE ή 

PET/AL/PΕ) με εσωτερική επίστρωση 

πολυαιθυλενίου (PE) 

Κουτί: Χάρτινο 

3. Δοχείο 

(βάζο, φιάλη)  

50 γρ. έως 5 κιλά Από πολυαιθυλένιο ( PE, HDPE) ή 

πολυεστέρα (PET) ή πολυπροπυλένιο (PP)  

4. Σακούλα/Σάκος   50 γρ. έως 25 κιλά Σακούλα/σακος από πολυαιθυλένιο 

(PE,HDPE) ή από σύνθετο πολυστρωματικό 

υλικό (PET/PE ή PET/AL/PE) με εσωτερική 

επίστρωση πολυαιθυλενίου (PE) 

5. Χαρτόσακος   5 κιλά έως 25 κιλά Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων  

 

6. Κάδος  3 κιλά έως 12,5 κιλά Κάδος από πολυαιθυλένιο HDPE με καπάκι 

ασφάλειας (snap-on lid) 

7. Μεγάλη υφαντή 

τσάντα (woven)  

200 κιλά Από πολυπροπυλένιο  (PP) 
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9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

 
GHS08 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H361f: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. 

 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P201+P202: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το 

χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 

P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. 

 

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην 

καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 

αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 

SPe6: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει 

χυθεί κατά λάθος. Κρατήστε μακριά τα κατοικίδια. Μην το τοποθετείτε σε 

σωρούς. Σκουπίστε και μαζέψτε αμέσως όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. 

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των κενών μέσων συσκευασίας για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί 
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12  Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα κρατήστε τον ζεστό και 

ήρεμο. ΜΗ χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν διατηρεί τις 

αισθήσεις του. 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα. 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ 

Επισκεφθείτε γιατρό. 

 

P301+P310+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την 

ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜHN προκαλέσετε εμετό. 

P304+P341: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, 

μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή και κρατήστε τον ζεστό. 

P302+P361+P313+P332: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε 

αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο 

νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος 

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με 

άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 

τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική 

θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 

 

 

II. Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/217 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 
2021. Μέχρι τότε το σκεύασμα δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με 
αριθ. 4403/50469/12.05.2016 Υπ. Απόφαση. 

 

III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 4403/50469/12.05.2016 Υπ. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

 

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

 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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