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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    25 - 01 - 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13349/177823 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Arysta LifeScience S.A.S. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας, 
TELEFAX: 210 9212090  της εταιρείας, 
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου   Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287228  Ριζαρείου 16, 152 33 –Χαλάνδρι) 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   e-mail: 

 
 

info@arystalifescience.gr    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7825 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELAS 24 EC (δ.ο. clethodim 24% β/ο) ως 
προς την ημερομηνία λήξης της άδειας διάθεσης στην αγορά, τα στοιχεία του κατόχου της 
άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας καθώς επίσης και την ταξινόμηση και επισήμανση του 
σκευάσματος» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) 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 Νόμο 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 (ΕΕ) με αριθμό 2017/776 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία 
clethodim. 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 119233/30.05.2007 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7825 
οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELAS 24 EC 
(δ.ο. clethodim 24% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 13349/177823/21.12.2018 αίτηση της εταιρείας Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλίας 
διά της αντιπροσώπου εταιρείας Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7825 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος SELAS 24 EC (δ.ο. clethodim 24% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 
119233/30.05.2007 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης 
της άδειας διάθεσης στην αγορά, τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας  
καθώς επίσης και την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος. 

Συγκεκριμένα τα σημεία  1.1.β , 1.4.α, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 7825 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 30.05.2007 
1.1.β Ημερομηνία λήξης Υπό αξιολόγηση 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   

α) Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience S.A.S  
Route d’Artix BP 80  
64150 Noguères, Γαλλία  
Τηλ.: +33 559609292  
Fax: +33 559609299  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 15233  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
e-mail: info@arystalifescience.gr  

 

   
 

10  Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας  

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Περιέχει clethodim. 
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11 Δηλώσεις 
Προφύλαξης  

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις /αέρια /σταγονίδια 

/ατμούς / εκνεφώματα. 
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. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
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II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 119233/30.05.2007 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 
 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 
 

 

12  Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο σαπούνι και νερό.  
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
P362+P364: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.  
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.  
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