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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα  21 - 11 -2006 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: 123814 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση:        Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:  176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 

TELEFAX:       210 9212 090 

Πληροφορίες:   Αθ. Ζούνος 

Τηλέφωνο:        210 928 7249 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο 

υγειονοµικής σηµασίας)  

DU-DIM 2 DT 

 

ΠΡΟΣ:1.  CROMPTON EUROPE B.V. 

Ankerweg 18, 

1041 AT Amsterdam, 

The Netherlands 

(∆ιά του Κ.Σ. Παπαδόπουλου,  

∆. Γούναρη 4,  

546 21 Θεσσαλονίκη) 

(Με απόδειξη) 

2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Γεωργίας 

Έδρες τους (µε email) 

3. ΠΚΠΦ & ΠΕ 

Έδρες τους (µε email) 

4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

  Ινστιτούτο  

  Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

  Φαρµάκων (µε email) 

  Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

5. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσης µας 

 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

    Έχοντας υπόψη: 

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. 16. 

2. Τη µε αριθ.  85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή µας «για την τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων»,  Κεφ. Β, παρ. 2. 

3. Τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (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 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και 
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προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

βιοκτόνα». 

4. .Τη µε αριθ. 109086/30-11-2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας µε την οποία χορηγήθηκε 

η µε αριθ. 12383 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο DU-DIM 10 WP που περιέχει 

την ίδια δραστική ουσία (diflubenzuron) σε µεγαλύτερη περιεκτικότητα και είναι 

διαφορετικής µορφής. 

5. 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”. 

6. 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». 

7. Τις από 01/07/2004 και 4/5/2006 αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το από 

13/04/2005 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Ι. Χορηγούµε στην εταιρεία CROMPTON EUROPE B.V. οριστική έγκριση διάθεσης στην 

αγορά µε αριθµό 12484  του βιοκτόνου προϊόντος (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) 

µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα: DU-DIM 

2. Μορφή: Ταµπλέτα για άµεση χρήση (DT), βάρους 2 γρ 

3. Εγγυηµένη Σύνθεση: Diflubenzuron 2% β/β  

 Βοηθητικές ουσίες: 97,9 % β/β 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

Diflubenzuron 95% min 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Diflubenzuron του οίκου Crompton (Ολλανδία) 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Crompton Europe B.V., (Ολλανδία). (Οι διευθύνσεις 

των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του 

σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Diflubenzuron όπως προσδιορίζονται στο τµήµα ζ 

(Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, µε ηµεροµηνία 

01-07-2004 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 108098) και 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 AT 

Amsterdam (Ολλανδία) 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ∆. Γούναρη 4, 546 21 Θεσσαλονίκη. 

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ∆. 

Γούναρη 4, 546 21 Θεσσαλονίκη. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 

AT Amsterdam (Ολλανδία) 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: REA INDUSTRIAL CHIMICA S.R.L. 

(Ιταλία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και 

θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: REA INDUSTRIAL CHIMICA S.R.L. 

(Ιταλία), (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και 

θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 
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β. Συσκευασία: α) Είδος - Μέγεθος:  

-Ταµπλέτα βάρους 2 γραµ. Οι ταµπλέτες ανά 10, 20, 25, 50, 100, 200, 

500, 1000 και 1500 τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία. 

β) Υλικό συσκευασίας: 
-Πλαστικά δοχεία από Πολυαιθυλένιο (P/E). 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 9 
 

 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: 

Παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας που δρα ως ρυθµιστής ανάπτυξης για την 

καταπολέµηση ιπτάµενων εντόµων (µυγών και κουνουπιών). 

11. Τρόπος εφαρµογής:  

Εφαρµογή των ταµλετών απ’ ευθείας στον υδάτινο όγκο. 

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -- 

 

13. Φάσµα δράσης – ∆όσεις – Τρόπος Εφαρµογής: 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

α)Υδάτινες επιφάνειες 

   ρυπασµένων νερών 

 

 

 

 

 

β)Κλειστά υδάτινα 

συστήµατα (νερά 

βόθρων, υπόνοµοι) 

 

 

 

γ) Υδάτινες συλλογές 

νερού ( µικρές ή 

µεγάλες λακκούβες) 

που ευρίσκονται στις  

παρόχθιες περιοχές 

λιµνών και ποταµών ή 

σε φρεάτια ή υδάτινες 

συλλογές νερού που 

βρίσκονται γύρω από 

οικίες και ξενοδοχεία 

ή στους δίσκους 

φυτοδοχείων. 

 

Προνύµφες 

κουνουπιών 

(Aedes spp, 

Anopheles spp, 

Culex spp.) 

 

12,5-25 ταµπλέτες 

/100m² 

 

 

 

 

 

2,5 ταµπλέτες/100 

λίτρα  

(1 ταµπλέτα/40 

λίτρα) 

 

 

12,5-25 

ταµπλέτες./100m² 

 

Εφαρµογή των ταµλετών απ’ 

ευθείας στον υδάτινο όγκο. 

 

 

 

 

 

Εφαρµογή των ταµλετών απ’ 

ευθείας στον υδάτινο όγκο. 

 

 

 

 

Εφαρµογή των ταµλετών απ’ 

ευθείας στον υδάτινο όγκο. 

 

14. Φυτοτοξικότητα:-- 
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15. Συνδυαστικότητα: 

To DU-DIM 2 DT δεν έχει ακµαιοκτόνο δράση και δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για 

το συνδυασµό του µε ακµαιοκτόνα. 

16. Σηµάνσεις Τοξικότητας: --  

 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -- 

 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα: 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 

Tα κενά µέσα συσκευασίας να καταστρέφονται µε πίεση και να εναποτίθενται σε σηµεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία (S φράσεις): 

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά. 

S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα ,ποτά, ζωοτροφές. 

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 

-Κατά την εφαρµογή φοράτε γάντια 

-Μετά την εφαρµογή, πλυθείτε καλά µε νερό και σαπούνι. 

 

20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο : 

Σε περίπτωση αδιαθεσίας: Ζητείστε ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα του 

προϊόντος. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 

15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα: 

 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):  

 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών: 

 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: 

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) 

χρόνια, όταν αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό µέρος. 

 

25. Πώληση σε καταστήµατα: Για τις συσκευασίες µέχρι 50 ταµπλέτες, επιτρέπεται η 

πώλησή τους και από καταστήµατα τροφίµων και φαρµακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, 

προθήκες κ.λ.π) µαζί µε απορρυπαντικά, αλλά µακριά από τρόφιµα, καλλυντικά και 

φάρµακα. Για µεγαλύτερες των 50 ταµπλετών συσκευασίες επιτρέπεται η πώλησή τους από 
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καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται µόνο σε συνεργεία 

που έχουν άδεια απεντοµώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 
     α. Να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 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. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης. 

 

ΙV. H παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2010. 

 

                Ε.Υ. 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

     Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 


