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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα, 11-7-2007 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 117978 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση    : Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδ.     : 176 71 – Καλλιθέα 

TELEFAX    :210 92 12 090 

Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο     :210 92 87 249 

 

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της έγκρισης του 

βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο 

υγειονοµικής σηµασίας) ECOSOL ως 

προς τo είδος της συσκευασίας. 

ΠΡΟΣ:SILVER LINE EΠΕ 

Κωνσταντινουπόλεως 182 

Περιστέρι Αθήνα  

(Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ:1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3) Μ. Φ.Ι. 

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων     

(µε email) 

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

Έδρες τους (µε email) 

5) Νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Γεωργίας 

Έδρες τους 

6) Τµήµατα Β’, Γ’, Ε’ της ∆/νσής µας 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπ’όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 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. 7 παρ. 5 και 8. 

2. Τη µε αριθµ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας για την “τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων” και ειδικότερα το Κεφ. ∆ παρ. 5. 

3. Τη µε αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  Αλέξανδρο Κοντό”. 

4. Τη µε αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων για µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές, 

∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της εξουσίας να 

υπογράφουν µε «Εντολή Υφυπουργού». 

5. Τη σχετική από 27-3-07 αίτηση, της εταιρείας SILVER LINE EΠΕ. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

 

I. Τροποποιούµε τη µε αριθµ.12473 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε µε τη µε αριθ. 

117732/18-4-2006 απόφασή µας, του βιοκτόνου ECOSOL, ως προς το είδος της 

συσκευασίας και συγκεκριµένα: 

 

Είδος συσκευασίας : Αεροζόλ σε φιάλη αλουµινίου όγκου 250 ml και περιεχοµένου 160 

γρ., µε δοσοµετρική βαλβίδα και συσκευή αυτόµατης διασποράς. 

Το νέο αυτό είδος συσκευασίας επιφέρει τις παρακάτω πρόσθετες οδηγίες χρήσης και 

προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία. 

 

Α. Οδηγίες χρήσης. 

Για χρήση µε τη συσκευή αυτόµατης διασποράς µόνο από επαγγελµατίες . 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. Τοποθετείστε τη συσκευή: σε απόσταση 2,2-2,5 µέτρα από 

το έδαφος, κοντά σε πόρτες και παράθυρα για να λειτουργεί ως φράγµα στην είσοδο των 

εντόµων, αλλά µακριά από ρεύµατα αέρος (εγκαταστάσεις κλιµατισµού) και πηγές 

ανάφλεξης. Η συσκευή ψεκάζει κάθε 15 λεπτά της ώρας ποσότητα σκευάσµατος ίση µε 

0,075 ml και αρκεί για να προστατέψει από τα ιπτάµενα έντοµα (µύγες, κουνούπια, κ.α.) 

χώρο 200 κ.µ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε επαγγελµατικούς χώρους και νοσοκοµεία 

(εκτός θαλάµων ασθενών). 

 

Β. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία 

Για χρήση µε τη συσκευή αυτόµατης διασποράς 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 

 

II. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205/01 και την 

265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ. 

 

ΙΙΙ.    Τα λοιπά στοιχεία της 117732/18-4-2006 Υπουργικής Απόφασης παραµένουν ως έχουν 

 

 

 

Ε.Υ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 


