
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 02-08-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    Αριθ. Πρωτ.: 6119/68980 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 2109287249 
 

ΠΡΟΣ: HYGIENE FRESH HELLAS, 
Τραλλέων 87,  
11146 Γαλάτσι.  

 
 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) HYGIENE ΖΟΝΕ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
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. 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. 1. 

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

συσκευασία μειγμάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 2 της με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016). 

5. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη 

6. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή 

Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

7. Τη με αριθ. 1336/15052/3-6-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

ΤΠ18- 0074 οριστική έγκριση στο AIR CONTROL. 

8. Την από 9-2-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 14-6-2016 

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 ΤΠ18-0203 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

1. Εμπορικό όνομα: HYGIENE ΖΟΝΕ 

2.  Μορφή: Αεροζόλ (ΑΕ) 

3. Εγγυημένη σύνθεση: Pyrethrins 2% β/β  

Piperonyl butoxide 13% β/β  

Βοηθητικές ουσίες: 81,87% β/β 

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

Pyrethrins 50% min και Piperonyl butoxide (PBO) 92% min 

5. α.Παρασκευαστές των δ.ο.: Pyrethrins: Botanical Resources Australia PTY Ltd, 

Αυστραλία. Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.a., Ιταλία 

β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Pyrethrins: Botanical Resources Australia PTY Ltd, 

Αυστραλία. Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.a., Ιταλία 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών 

Pyrethrins και Piperonyl butoxide (PBO) όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb 

και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: HYGIENE FRESH HELLAS, Τραλλέων 87, 11146 Γαλάτσι.  

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης  

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: A&L JEUBIS NV,  Βέλγιο 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: A&L JEUBIS NV, Βέλγιο 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Φιάλη αεροζόλ των 250 ml με δοσομετρική βαλβίδα  και 

συσκευή αυτόματης διασποράς  

Υλικό συσκευασίας : Φιάλη αεροζόλ από λευκοσίδηρο. 

 

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

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Εντομοκτόνο, για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι)  

 
12.Τρόπος εφαρμογής: 

Ανακινείστε καλά τη φιάλη. Τοποθετήστε τη φιάλη στη συσκευή αυτόματου ψεκασμού. 

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

(εγκαταστάσεις κλιματισμού) και πηγές ανάφλεξης. Η συσκευή ψεκάζει κάθε 15 λεπτά της 

ώρας ποσότητα σκευάσματος ίση με 75 μl /ψεκασμό μέσω ειδικής δοσομετρικής βαλβίδας 

και αρκεί για να προστατέψει από ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, κ.α.) χώρο 170 κ.μ. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς χώρους και νοσοκομεία (εκτός θαλάμων 

ασθενών).  

Επίσης 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. 

 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:    
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14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί 

χώροι. 

Αποθηκευτικοί, 

δημόσιοι χώροι, 

εργοστάσια 

τροφίμων, 

στάβλοι, κ.α. 

 

Ιπτάμενα έντομα 

(μύγες, 

κουνούπια, 

φλεβοτόμοι) 

Ψεκασμός 75 μl ανά 15΄σε 

χώρο 170 κ.μ   

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια  

του έτους 

 

15. Συνδιαστικότητα:  
 
16. Εικονογράμματα κινδύνου:  

     
 
17. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας  
H222 Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.  

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.  

H410 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

 

19. Δηλώσεις προφύλαξης  
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 

ετικέτα  

Ρ102 Μακριά από παιδιά.  

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

πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.  

P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  

Ρ260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα 

P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες 

που υπερβαίνουν τους 50 o C/ 122 °F. 
 
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις 

οδηγίες χρήσης.  

 

20. Πρώτες Βοήθειες: 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα  
  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία 
  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  
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21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 
Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά 

αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία, για τρία (3) 

χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 

 

22. 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. 
 

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. Mε την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 
έγκριση ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες Pyrethrins και Piperonyl butoxide που 

περιέχονται στο HYGIENE ΖΟΝΕ, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία 

έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το 

αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, 

Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε 
περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 

 

  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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