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ΠΡΟΣ: ΛΙΛΗ E.Π.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 26,
151 27 Μελίσσια
(Με απόδειξη)
ΚΟΙΝ 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα.
4. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
∆/νσεις Γεωργίας
΄Εδρες τους
5. ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (µε email)
6. Μ. Φ. Ι.
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρµάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
7. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής 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 των γεωργικών φαρµάκων” Κεφ. Β., παρ.5.
3. Τη µε αριθ. 265/2002/3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) ΚΥΑ µε θέµα την “ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, καθώς και τη µε αριθ.
108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β΄/8.8.2003) Απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και
προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τα από 11-6-2008 και 12-11-2008 ΕΜΠ σηµειώµατα των εργαστηρίων εντοµοκτόνων
υγειονοµικής σηµασίας και τοξικολογικού ελέγχου και αντίστοιχα του ΜΦΙ.
5. Την υπ’ αριθ. 89597/14-2-2002 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η αριθµ. 12399 οριστική
έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο ΤΕΖΑ MEC.
6. Το Π.∆ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών”.
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7. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/B΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους
Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να
υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”»
8. Την από 22-3-2007 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας και το από 27-6-2007 πρωτόκολλο
εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούµε στην εταιρεία ΛΙΛΗ Ε.Π.Ε. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά µε αριθµό
12588 του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εµπορικό όνοµα: DOBOL
2. Μορφή: σκόνη σε συσκευή εκνέφωσης (καπνού) (FD)
3. Εγγυηµένη σύνθεση: cyphenothrin 7.2 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 92,17 % β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92% min.
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sumitomo Chemical (U.K) PLC
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Ιαπωνία) (η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. cyphenothrin, όπως
προσδιορίζονται στο τµήµα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης µε ηµεροµηνία 9-3-2007
(αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 117291) και παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΛΙΛΗ Ε.Π.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 26, 151 27 Μελίσσια.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση : ο κάτοχος της έγκρισης.
7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: ΛΙΛΗ Ε.Π.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 26,151 27 Μελίσσια.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: Kwizda France S.A.S. (Γαλλία) (η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο).
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: Kwizda France S.A.S. (Γαλλία) (η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο).
10. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος :
∆οχεία των 10, 20 και 100γραµ. εντός φακέλου αλουµινίου και όλο µαζί εντός
πλαστικού βάζου.
β. Υλικό συσκευασίας:
-µεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο
-πλαστικό βάζο από πολυπροπυλένιο.
-φάκελος από αλουµίνιο µε εσωτερική επίστρωση πολυαιθυλενίου
Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται
Εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση ιπταµένων (οικιακή µύγα, κουνούπια, σκνίπες) και
βαδιστικών εντόµων (κατσαρίδες, µυρµήγκια, ψαράκια, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, τσιµπούρια)
και αρθροπόδων (ακάρεα, αράχνες), µόνο σε αποθηκευτικούς χώρους (όχι τροφίµων) και από
επαγγελµατίες χρήστες.
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12. Τρόπος εφαρµογής:
Το σκεύασµα περιέχεται σε µεταλλικό κυλινδρικό δοχείο . Η κάτω πλευρά του δοχείου έχει οπές
κλεισµένες µε διηθητικό χαρτί που επιτρέπουν την είσοδο του νερού. Στην πάνω πλευρά του
δοχείου υπάρχουν οπές για τη διαφυγή του εκνεφώµατος στο χώρο.
Η εφαρµογή του DOBOL Fumigator 7,2 FD γίνεται σε τελείως κλειστό χώρο και αφού έχουν
αποµακρυνθεί τυχόν ζώα και ενυδρεία.
Ο επαγγελµατίας χρήστης αφού γεµίσει το πλαστικό δοχείο που συνοδεύει το σκεύασµα µε νερό
µέχρι τη προκαθορισµένη ένδειξη, ανοίγει το φάκελο αλουµινίου και τοποθετεί το µεταλλικό
δοχείο που περιέχει το σκεύασµα σε µορφή σκόνης ώστε η κάτω του πλευρά να βυθιστεί στο
νερό.
Ο χρήστης εγκαταλείπει το χώρο αφού τοποθετήσει το όλο σύστηµα στο κέντρο του χώρου που
πρόκειται να γίνει η απεντόµωση. Το νερό αντιδρά µε το σκεύασµα το οποίο απελευθερώνεται
στην ατµόσφαιρα υπό µορφή εκνεφώµατος και στη συνέχεια επικάθεται στις επιφάνειες.
Ο χώρος πρέπει να παραµείνει κλειστός για τουλάχιστον 2 ώρες ενώ αφού ανοιχτεί πρέπει να
αεριστεί για 5 λεπτά
∆εν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε αποθηκευτικούς χώρους που φυλάσσονται τρόφιµα..
13.Φάσµα δράσης
ΠΕ∆ΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

∆ΟΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μία συσκευή εκνέφωσης µε:
Αποθηκευτικοί
χώροι
( όχι τροφίµων).
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Ιπτάµενα έντοµα

Βαδιστικά έντοµα
και αρθρόποδα

10γρ. σκευάσµατος , για 125-165 m
20γρ.σκευάσµατος , για 250-340 m3
100γρ.σκευάσµατος , για 1250-1700 m3

Καθ’ όλη τη
διάρκεια του
έτους

10γρ. σκευάσµατος , για 55-65 m3
20γρ.σκευάσµατος , για 110-140 m3
100γρ.σκευάσµατος , για 550-700 m3

Παρατήρηση:Στην ετικέτα της κάθε συσκευασίας θα αναγράφεται η αντίστοιχη δόση.
14.
Συνδυαστικότητα: 15. Σηµάνσεις τοξικότητας: Xn
Ν

Επιβλαβές
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

16.

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται

17.

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

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S φράσεις):
S1/2
Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά
S3/9
Να διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος
S13
Μακριά από τρόφιµα , ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείται µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε
S23
Μην αναπνέετε τα εκνεφώµατα
S29
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση
S37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια
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Φοράτε κατάλληλη προστατευτική µάσκα κατά την τοποθέτηση του προϊόντος αλλά και την
επανείσοδο στο χώρο εφαρµογής.
«Να εφαρµόζεται µόνο σε αποθηκευτικούς χώρους εκτός των χώρων αποθήκευσης
τροφίµων»
19.

Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο
S63 Σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω εισπνοής: αποµακρύνετε το θύµα από το µολυσµένο
χώρο και αφήστε το να ηρεµήσει
Αντίδοτο: Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες
/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
21.

22.

Απαγορεύσεις (Α φράσεις): -Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.
Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις )

23. Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος :
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, µακριά
από νερό, µένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.
24. Καταστήµατα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώλησή του µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και
χορηγείται µόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντοµώσεων-µυοκτονιών από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύµφωνη 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 31-12-2012.
.
Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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