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ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο 
υγειονοµικής σηµασίας 
SPIRA MAT F΄ 

ΠΡΟΣ:1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ 
 ΘΡΑΚΗΣ 3 
 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
 ΑΘΗΝΑ 

(Με απόδειξη) 
2.Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

α.∆/νσεις Γεωργίας 
Έδρες τους 

β.∆/νσεις Εµπορίου 
Έδρες τους 

3.Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο  
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρµάκων 
Εκάλης 2 ,14561 Κηφισιά 

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.∆. 
 
     Α Π Ο Φ Α Σ Η  
      Ο 
    ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
 Έχοντας υπόψη : 
1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 
φαρµάκων  και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.,το άρθρο 5 παρ. 2 και 8.και το άρθρο 30, όπως 
αντικαταστάθηκε  µε το Ν.2538/97. 

2. Τη µε αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή µας για «την τεχνική και τις 
µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» Κεφ Β.παρ.2. 

3. Τη µε αριθ.161216/21-3-85 απόφασή µας ″οδηγίες σύνταξης του κειµένου ετικέτας 
παρασιτοκτόνων υγειονοµικής σηµασίας″. 

4. Τη µε αριθ.393155/ 22-9-92 (ΦΕΚ 579/Β/23.9.92)  απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονοµικών για "περιορισµό των συλλογικών οργάνων του 
Υπουργείου Γεωργίας" Κεφ.Α, άρθρο 1, παρ. 10. 

5. Τη µε αριθ. 67390/20-3-97 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση 
κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας AROXOL 2000 Liquid µε 
διαφορετική µορφή και σύνθεση. 

6. Τη µε αριθ.358731/14-10-96 (ΦΕΚ939/Β/15-10-96) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς 
Γεωργίας κ.κ.  ∆. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη». 



7. Την από 27-1-98 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας ,καθώς και το από 29-1-98 
πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου. 

 
     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 
Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό 12320 στο παρασιτοκτόνο υγειονοµικής 
σηµασίας µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Εµπορικό όνοµα: SPIRA MAT F́ 
2. Μορφή: Πλακίδιο (ΜΑΤ) 
3. Εγγυηµένη σύνθεση: D-ALLETHRIN  4,1 % β/β 
 βοηθ.ουσίες 95,9 % β/β 
4. Καθαρότητα technicalς από το οποίο παρασκευάζεται: 90% min 
5. Παρασκευαστής: ΖΟΒΕLE INDUSTRIE CHIMICHE SPA VIA FERSINA 4-  
                              TRENTO 38100 ITALY 
6. Αντιπρόσωπος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
7. Τυποποιητής-Συσκευαστής: ΖΟΒΕLE INDUSTRIE CHIMICHE SPA 
8. Bάρος πλακιδίου: 0,87 γραµ. περίπου 
9. Συσκευασία: 9α. Είδος και µέγεθος συσκευασίας: Πλακίδια βάρους περίπου 0,87 γραµ. 
έκαστο αεροστεγώς κλεισµένα σε STRIP από πολυεστέρα-πολυπροπυλένιο ανά 14, 30, 60 σε 
κουτί.(µε τυπωµένη ετικέτα). 

 9β. Υλικό συσκευασίας: STRIP από πολυεστέρα-πολυπροπυλένιο. Κουτί χάρτινο µε 
τυπωµένη την ετικέτα. 

  
 «ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΌ ΠΑΙ∆ΙΑ» 

  
10. Φάσµα δράσης 
  Απωθητικό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόµων (σκνιπών). Οι ατµοί που εκλύονται κατά 
την θέρµανση των πλακιδίων διώχνουν από το χώρο τα ενοχλητικά έντοµα και δεν τα 
αφήνουν να ξαναµπούν. Ακόµη και εκείνα τα έντοµα που τυχόν παραµένουν µέσα στο χώρο, 
ναρκώνονται και δεν τσιµπούν. 

  
11.Οδηγίες χρήσης 
 -Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για ένα δωµάτιο 40 κυβικών µέτρων και η δράση του διαρκεί 8 
ώρες περίπου (όλη τη νύχτα). Για µεγαλύτερους χώρους χρησιµοποιήστε περισσότερα 
πλακίδια και συσκευές στην ίδια αναλογία. 

 -Για εξωτερικούς χώρους µπορείτε να χρησιµοποιήσετε περισσότερα πλακίδια, τοποθετώντας 
τα γύρω από το χώρο που θέλετε να προστατεύσετε. 

 -Βάλτε ένα πλακίδιο στη µεταλλική επιφάνεια της ειδικής ηλεκτρικής συσκευής, τοποθετήστε 
τη συσκευή κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε την µε το ρεύµα (220 V). 

 -Στην αρχή και µόνο για λίγα λεπτά, µπορείτε να έχετε το δωµάτιο κλειστό εφόσον δεν 
υπάρχουν σ’αυτό άτοµα. 

 -Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των πλακιδίων. 
  
12.Προφυλάξεις 
 -Χρησιµοποιείτε τα πλακίδια µε προσοχή και πάντα µε ανοιχτό παράθυρο. 
 -Μην αποσυσκευάζετε τα πλακίδια αν δεν πρόκειται να τα χρησιµοποιήσετε. 



 -Μην αλλάζετε πλακίδιο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό ρεύµα ή είναι 
ακόµη ζεστή. Αφήστε την πρώτα να κρυώσει. 

 -Κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων µην τρώτε, µην καπνίζετε και µην βάζετε τα χέρια σας 
στα µάτια, τη µύτη και το στόµα. 

 -Πλένετε τα χέρια σας µε νερό και σαπούνι µετά από κάθε αλλαγή πλακιδίου. 
 -Μη τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά ή δίπλα στο κρεβάτι σας. 
 -Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τα πλακίδια. 
 -Μην αφήνετε τα πλακίδια σε µέρη που τα βλέπει ο ήλιος. 
 -Αποθηκεύετε τα πλακίδια µακριά από τρόφιµα και µαγειρικά σκεύη, σε µέρος δροσερό που 
δεν το φθάνουν τα παιδιά. 

 -Μη σκεπάζετε τη συσκευή µε ύφασµα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

  
13.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο 
 Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης, προκαλέστε αµέσως εµετό και καλέστε γιατρό. Γιατρό 

καλέστε και σε κάθε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόµη και 
ελαφράς µορφής. 

 Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (01) 7793777 
  
14.Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος : 
 Πέντε (5) χρόνια από την αναγραφόµενη επί της συσκευασίας ηµεροµηνία παρασκευής. 
  
15.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. Κείµενο Ετικέτας: 
Σύµφωνη µε τη συνηµµένη µακέτα. 

 
ΙΙΙ. Εντός του τελευταίου εξαµήνου προς της λήξεως της έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση για την ανανέωσή της  
 
ΙV. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2002 
 
 
        0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 

∆. ΣΩΤΗΡΛΗΣ 


