
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΒ-Ο3Φ 

 1 

Aναρτητέα στο διαδίκτυο  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα      29-1-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. πρωτ.: 12739/149685ΠΕ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:        Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:  176 71 - Καλλιθέα 
TELEFAX:       210 9212 090 
Πληροφορίες:   Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο:        210 9287 249 
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)  
SWISSINO Mosquito Stop.  

 

ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 
Φλέμιγκ 15,  
15123 Μαρούσι 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

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. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων». 

4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 
συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει. 

5. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού». 

6. Τη με αριθ. 9092/91563/30-10-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 
ΤΠ18- 0029 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο RAID OUTDOOR. 

7. Την από 21-10-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 3-12-2013 
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- 0107 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Εμπορικό όνομα : SWISSINO Mosquito Stop 
2. Μορφή: Πλακίδια. 
3. Εγγυημένη σύνθεση: D-Allethrin 19,78%β/β  

βοηθητικές ουσίες 78,5%β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92% 

min  
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sumitomo Chemical (UK) PLC, UK 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Sumitomo Chemical Co. Ltd., Japan. 
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της 

αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: SWISSINO SOLUTIONS AG, Rosenbergstrasse 22, 9000 St. Gallen, 

Switzerland. 
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά : ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 15123 

Μαρούσι. 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης. 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SWISSINO SOLUTIONS AG., Ελβετία.  

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SWISSINO SOLUTIONS AG., Ελβετία 
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Το πλακίδιο (460mg d-allethrin/πλακίδιο) συσκευάζεται σε 

θήκη  

α). Ενα κουτί περιέχει 1 φανάρι, 1 κερί και 1 πλακίδιο).  
  β). Ενα κουτί περιέχει 3 κεριά και 3 πλακίδια. 
       Υλικό συσκευασίας:  

Θήκη για το πλακίδιο (metallized polyester foil)  
Χάρτινο κουτί. 

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: 
Καταπολέμηση κουνουπιών και άλλων μικρών αιμομυζητικών εντόμων (π.χ. σκνίπες). Η 
δραστική ουσία του πλακιδίου απελευθερώνεται σταδιακά χάρη στη θερμότητα που 
παράγεται από την καύση του κεριού και καταπολεμά τα κουνούπια. 

 

12. Τρόπος εφαρμογής: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης πριν χρησιμοποιήσετε 
το προϊόν και κρατείστε τη συσκευασία για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείστε το προϊόν 
μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 1. Αφαιρέστε το περίβλημα αλουμινίου από το 
πλακίδιο. 2. Τοποθετήστε το φανάρι σε μια ασφαλή, επίπεδη επιφάνεια και εισάγετε το 
πλακίδιο στη σχισμή στην κορυφή του φαναριού  
3. Ανάψτε το κερί και τοποθετείστε το μέσα στο φανάρι. Κλείστε προσεκτικά την πόρτα 
του φαναριού. Πάντα μετακινείτε προσεκτικά το φανάρι όταν το κερί είναι αναμμένο. Για 
να σταματήσετε τη λειτουργία του, ανοίξτε την πόρτα του φαναριού και σβήστε το κερί. 
Aντικαταστήστε το πλακίδιο και το κερί όταν το φανάρι είναι σβηστό και κρύο. Το 
πλακίδιο και το κερί διαρκούν μέχρι 4 ώρες.  
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Το πλακίδιο πρέπει να αντικατασταθεί όταν η φλόγα του κεριού σβήσει. Τα πλακίδια 
περιέχουν Bitrex, μία πικρή σε γέυση ουσία που βοηθά στην αποφυγή της κατάποσης 
αυτών από τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα.  

 

13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εξωτερικοί 
χώροι (π.χ. 
Μπαλκόνια, 
κήποι, αυλές 
κλπ) 

Κουνούπια 
και άλλα 
μικρά 
αιμομυζητικά 
έντομα. 

Ένα πλακίδιο είναι αρκετό 
για χώρο 20 τ.μ. για 
προστασία ως και 4 ώρες. 

Κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 

 

 

14. Σημάνσεις τοξικότητας: N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 

15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):  
 
16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):  

R50/53 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 

17. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):  
S2 - Μακριά από παιδιά.  
S23 - Μην αναπνέετε ατμούς.  
S24 - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.  
S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.  
S51 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με  τις 
οδηγίες χρήσης.  

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης.  
Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.  
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Τοποθετήστε σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.  
Για εξωτερική χρήση μόνο.  
Μην χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους, σε σκηνή ή σε κλειστό χώρο.  
Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση του πλακιδίου καθώς και 
πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.  
Μην αγγίζετε το πάνω μέρος του φαναριού: είναι ζεστό όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 
Προσοχή όταν μετακινείτε το φανάρι ενώ είναι αναμμένο.  
Επικίνδυνο για τα ψάρια και τους υπόλοιπους υδρόβιους οργανισμούς.  
Μη μολύνετε λιμνούλες ή ρυάκια.  
Διατηρήστε πάντα το φυτίλι κομμένο στα 10mm ή μικρότερο.  
Κρατήστε το κερί μακριά από σπίρτα και άλλα ξένα αντικείμενα που μπορεί να 
παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς. 
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18. Πρώτες Βοήθειες:  
S46 - Σε περίπτωση κατάποσης 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  

 

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, 
όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει, που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-6-2015 και προαιρετικά 
νωρίτερα.. 

 
14. Εικονογράμματα κινδύνου   

  

 
15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή  
 
16. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου 
ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
17. Δηλώσεις προφύλαξης  

P101 ντος ή 
την ετικέτα 

Ρ102 Μακριά από παιδιά 
Ρ260 Μην αναπνέετε  εκνεφώματα 
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 
Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπική νομοθεσία  
 
Ειδικές προφυλάξεις: 
Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης.  
Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.  
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Τοποθετήστε σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.  
Για εξωτερική χρήση μόνο.  
Μην χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους, σε σκηνή ή σε κλειστό χώρο.  
Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση του πλακιδίου καθώς 
και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.  
Μην αγγίζετε το πάνω μέρος του φαναριού: είναι ζεστό όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 
Προσοχή όταν μετακινείτε το φανάρι ενώ είναι αναμμένο.  
Επικίνδυνο για τα ψάρια και τους υπόλοιπους υδρόβιους οργανισμούς.  
Μη μολύνετε λιμνούλες ή ρυάκια.  
Διατηρήστε πάντα το φυτίλι κομμένο στα 10mm ή μικρότερο.  
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Κρατήστε το κερί μακριά από σπίρτα και άλλα ξένα αντικείμενα που μπορεί να 
παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 
18. Πρώτες Βοήθειες:  

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
19. Απαγορεύσεις  
20. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών :--- 
 
21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Διατηρείται σταθερό σε χώρο δροσερό, ξηρό και 

καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 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.  

 
ΙΙ. 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. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία d-Allethrin που 
περιέχεται στο SWISSINO Mosquito Stop, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 
(Α’/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η 
απόφαση καταχώρησής της, ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2 . 
 
 
 

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 
 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 

 
 
 
 

 


