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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,  15-10-2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. πρωτ.: 8266/83056 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση:        Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:  176 71 - Καλλιθέα 

TELEFAX:       210 9212 090 

Πληροφορίες:   Ε. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο:        210 9287 249 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο 

προϊόν (εντομοκτόνο) FLYT.  

 

ΠΡΟΣ: QUIMICAS QUIMXELS.L. 

P. I. Ciutat de Carlet 

C/Garbí, 20 

46240 - Carlet, Valencia, España 

(διά του Γ. Φεσσά,  

Χρυσ. Σμύρνης 15, 

153 43 Αγ. Παρασκευή 

 (με απόδειξη) 

 

ΚΟΙΝ.: Aναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16. 

2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός 

απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 

160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.2. 

3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, 

συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 

108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και 

προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

βιοκτόνα» 

4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».. 

5.  Τη με αριθ. 04-30-03424/9-2-2004 έγκριση κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος, με το 

ίδιο εμπορικό όνομα FLYT, στην Ισπανία. 

6.  Το από 19-8-2010, σημείωμα του εργαστηρίου, εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας, 

του ΜΦΙ.  

7. Την από 19-7-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το πρωτόκολλο εξέτασης 

του φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Ι.  Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0025 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: FLYT 

2.  Μορφή:  Αερόλυμα (ΑΕ) 

3. Εγγυημένη σύνθεση: D-tetramethrin 1,97 % β/β  

  Piperonyl butoxide 14,85% β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 82,1 % β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: 

94%min. 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC,  

COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A. Ισπανία. 

β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC, COMERCIAL 

QUIMICA MASSO S.A. Ισπανία. 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της 

αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: QUIMICAS QUIMXEL, S.L., P. I. Ciutat de Carlet, C/Garbí, 20, 

46240 - Carlet, Valencia, España. 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Φεσσάς, Χρυσ. Σμύρνης 15, 153 43 Αγ. Παρασκευή 

γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  

MOPATEX HELLAS LTD., ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδου, Γ’ Είσοδος, Ο.Τ.32, Οδός ΔΑ 12
α
, Τ.Θ. 

1327,Τ.Κ. 570 22 Θεσ/νίκη.  

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: QUIMICAS QUIMXEL, S.L., Ισπανία 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: QUIMICAS QUIMXEL, S.L., Ισπανία 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: QUIMICAS QUIMXEL, S.L., Ισπανία 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : Φιάλη αεροζόλ των 250ml. 

Υλικό συσκευασίας: Φιάλη από λευκοσίδηρο 

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση: 

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών και φλεβοτόμων σε κλειστούς 

χώρους. 

 

12.Τρόπος εφαρμογής:  

Το σκεύασμα εφαρμόζεται είτε με την συμβατική μέθοδο ψεκασμού, δηλ. με χειροκίνητη 

βαλβίδα ψεκασμού, είτε με ηλεκτρική μικρο-συσκευή αυτόματης, διακοπτόμενης διασποράς. 

α. Mε τη συμβατική μέθοδο . 

 Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε χρήση. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Κατά τη 

χρήση κρατήστε όρθια τη φιάλη και ψεκάστε για 10 δευτερόλεπτα (μόνο στον αέρα και ποτέ 

σε επιφάνειες) σε μικρές ποσότητες προς όλες τις μεριές του δωματίου κατευθύνοντας το 

εκνέφωμα προς τα επάνω. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 
λεπτά. Μετά ανοίξτε πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί καλά ο χώρος πριν εισέλθετε και 
πάλι μέσα. 
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β. Για χρήση με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού . 

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή αυτόματου ψεκασμού.. 

Τοποθετείστε τη συσκευή: σε ύψος 2-2,5 μέτρα από το έδαφος, μακριά από ρεύματα αέρος 

(εγκαταστάσεις κλιματισμού) και πηγές ανάφλεξης, κοντά σε πόρτες και παράθυρα ώστε να 

λειτουργεί ως φράγμα στην είσοδο εντόμων. Η συσκευή ψεκάζει κάθε 15 λεπτά της ώρας 

ποσότητα σκευάσματος ίση με 0,07gr /ψεκασμό μέσω ειδικής δοσομετρικής βαλβίδας και 

αρκεί για να προστατέψει από μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμους, χώρο 40 κ.μ.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς χώρους και νοσοκομεία (εκτός θαλάμων 

ασθενών). 

Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιείστε ανάλογα περισσότερες από μία συσκευές.  

 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -   

 

14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κλειστοί χώροι  Μύγες, 

κουνούπια 

φλεβοτόμοι 

α. Ψεκασμός 10sec για 

χώρο 40κ.μ 

β. Ψεκασμός 0.07gr ανά 

15΄σε χώρο 40 κ.μ 

Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 

έτους. 

 

15. Συνδιαστικότητα:  

 

16. Σημάνσεις τοξικότητας: Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον  

  F+  

 Xi Ερεθιστικό 

 
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):  

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο 
R38 Ερεθίζει το δέρμα   
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη  

 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις) 

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες  
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις): 
S2: Μακριά από παιδιά  
S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
S23: Μην αναπνέετε εκνεφώματα  
S35: Το υλικό και ο περιέκτης πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο 
S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια 
 

Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε 

θερμοκρασία ανώτερη των 50 °C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην 

ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος 

 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – μην καπνίζετε   
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Ειδικά   για χρήση με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού πρέπει:  

Σε ακτίνα έως 2,5 μέτρα μπροστά και κάτω από τη συσκευή, να μην υπάρχουν:  

- εκτεθειμένα τρόφιμα σε οποιαδήποτε μορφή 

- επιφάνειες και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 

- οικιακά ζώα (ωδικά πτηνά, ενυδρεία ) και άνθρωποι. 

 

20. Πρώτες Βοήθειες: 

S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική 
     συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό  

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία  

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

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:  
 Σε δροσερό χώρο και σε θερμοκρασία κάτω των 50 

o
C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγή 

θερμότητας, το προϊόν παραμένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής  

 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):--- 

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):--- 

 

24. 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 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) 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. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες D-tetramethrin και 

piperonyl butoxide που περιέχονται στο FLYT, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 

205/2001 (Α’/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα 

ορίζει η απόφαση καταχώρησής της. 

 

 

 

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

        Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

 


