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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα         17-6-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ             Αριθ.πρωτ.:3294/38836 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 210 928 7249 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής 

έγκρισης διάθεσης στην 
αγορά, στο βιοκτόνο 
(εντομοκτόνο) DIPTRON 
FOGGER.  

 

 
 
ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 

Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα. 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89  παρ.2. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α. 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 

συσκευασία ουσιών και μειγμάτων » όπως ισχύει.  

4. Την από 3-4-2015, αίτηση της εταιρείας ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 

5. Τις με αριθ. 11-30-06126 και JU -26912-3/2014 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν 

λόγω προϊόντος, στην Ισπανία και Ουγγαρία αντίστοιχα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Χορηγούμε στην εταιρεία QUIMICA DE MUNGUIA SA, προσωρινή έγκριση διάθεσης 

στην αγορά με αριθμό ΤΠ18- 0151 του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα:  DIPTRON FOGGER 

2. Μορφή:  αερόλυμα (ΑΕ) 

3. Εγγυημένη σύνθεση:  Etofenprox  0,475%β/ο 
Piperonyl butoxide  1,425%β/ο 

Bοηθητικές ουσίες 96,87 % β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική 
ουσία :etofenprox 98% min, pbo  94 %min 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:  etofenprox: MITSUI CHEMICALS AGRO INC. 

 pbo: ENDURA FINE CHEMICALS 

β Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: etofenprox: MITSUI CHEMICALS AGRO INC,. 

pbo: ENDURA FINE CHEMICALS 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: QUIMICA DE MUNGUIA SA (SPAIN) 

β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: ΔΑΦΝΗ ΑGROTRADE ΜΕΠΕ 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  QUIMICA DE MUNGUIA SA (ΙΣΠΑΝΙΑ) 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: QUIMICA DE MUNGUIA SA (ΙΣΠΑΝΙΑ) 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: QUIMICA DE MUNGUIA SA (ΙΣΠΑΝΙΑ) 
10.Συσκευασία:  Είδος – μέγεθος: Κυλινδρική φιάλη 150ml που φέρει κεφαλή 

ψεκασμού με ειδική βαλβίδα, που εξασφαλίζει την πλήρη απελευθέρωση του 

περιεχομένου με μία ενεργοποίησή της. 

 Υλικό συσκευασίας: λευκοσίδηρος  

 
 Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει  η φράση: 

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 
11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων (ψύλλοι, κατσαρίδες, 

μυρμήγκια, κοριοί), ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια, σκώρους ρούχων) και 

άλλων αρθροπόδων (αράχνες, τσιμπούρια, ακάρεα). 

 

12.Τρόπος εφαρμογής: 
Ανακινήστε τη συσκευασία πριν την εφαρμογή. 

Τοποθετήστε τη συσκευασία κάθετα στο κέντρο του χώρου πάνω σε σταθερό 

σημείο σε ύψος περίπου 1 μέτρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης (ηλεκτρικές 

συσκευές, ηλεκτρικές πρίζες κ.α.). 

Κλείστε πόρτες και παράθυρα.   

Απομακρύνετε από το χώρο ανθρώπους, οικόσιτα ζώα (ενυδρεία και ερπετάρια).  

Πατήστε την ειδική βαλβίδα ενεργοποίησης μία φορά και εξέλθετε από το χώρο (το 

περιεχόμενο της φιάλης απελευθερώνετε σε 2 λεπτά).  

Αφήστε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον δύο (2) ώρες.  

Η είσοδος στο χώρο που έγινε η εφαρμογή επιτρέπεται μετά από 4-5 ώρες και 

αφού προηγηθεί καλός αερισμός.  

Απομακρύνετε την άδεια φιάλη. 

. 
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13.  Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 
ΔΟΣΕΙΣ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Εσωτερικοί χώροι Ιπτάμενα, βαδιστικά 

έντομα και λοιπά 

αρθρόποδα (ψύλλοι, 

κατσαρίδες, κοριοί, 

μυρμήγκια, τσιμπούρια, 

αράχνες, ακάρεα, 

κουνούπια, σκώροι 

ρούχων, μύγες). 

1 φιάλη για 

100m
3
 

(περίπου 

επιφάνεια 

30τ.μ.) 

καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 

έτους 

 

Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιείστε αναλογικά περισσότερες συσκευές. 

 

14. Συνδυαστικότητα: -  
 

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 
 

15. Εικονογράμματα κινδύνου   

       

 

16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 
 

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H222: Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα. 

H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. 
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

18. Δηλώσεις προφύλαξης  
P102 Μακριά από παιδιά. 

P210 Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, θερμές επιφάνειες, γυμνή φλόγα και 

άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. 

Ρ251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  

Ρ410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε 

θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C/122° F. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.  

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

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. 
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Συμπληρωματικές πληροφορίες  

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε χώρους με ακάλυπτα μαγειρικά σκεύη, τρόφιμα 

και όπου γίνεται προετοιμασία, χειρισμός ή παρασκευή τροφίμων.  

• Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές όπου βρίσκονται παιδιά, σε παιδικούς 

σταθμούς, σχολεία. 

• Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από πηγές ανάφλεξης ή πηγές θερμότητας. 

 

19. Πρώτες βοήθειες: 
P309+P310+P101: Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε 

μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα  
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή . 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  
 

20. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης 
Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό μακριά από την 

ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια.  

 

21. Καταστήματα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε 

ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά 

από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα . 

 
ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με 

την παρούσα απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να 

προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

ΙΙΙ. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι την 29-4-2016, εκτός αν η δραστική ουσία 
Piperonyl butoxide, που περιέχεται στο DIPTRON FOGGER, εγκριθεί σύμφωνα με 

το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 

2, σε προγενέστερο χρόνο. 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
 ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
 

 Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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