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Aναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα, 16-05-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 3875/109623 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα 
Τηλέφωνο: 210 9287 209-7170 
 E mail : biocides@minagric.gr 

         ΠΡΟΣ:  OR.MA s.a.s. 
     Di Francesco Paolo Mangogna & C.  

                      Via U Saba No 4, 10028 Trofarello (TO)   
     Ιταλία. 

                      (δια της Τουτουτζιδάκης    
                      Αντώνιος και Σια Ε.Ε. AGRIBIZ,   
                      Ξενίας 1, 11527  Αθήνα) 

 
ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) FLY OUT”. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2. 

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

3. To άρθ. 2 του ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών 
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄298). 

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

5. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
βιοκτόνων» (Β΄1367). 

6. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας 
υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων 
που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612).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. 
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7. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 κ.υ.α 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» (Β΄1471) και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 2. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 1336/15052/3-6-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 
ΤΠ18-0074 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο AIR CONTROL. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 11714/321263/16-11-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με 
αρ. πρωτ., 10978/301686/1-11-2021, 957/29677/3-2-2022, 2019/61669/9-3-2022 και 
3876/109625/26-4-2022 συμπληρωματικά έγγραφα και το με αρ. πρωτ. 3875/109623/26-4-
2022 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Ι.  Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0513 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
 
1. Εμπορικό όνομα: FLY OUT 
2. Μορφή: Αερόλυμα (ΑΕ). 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature  

                                        flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical   
                                        CO2 1,75 β/β (τεχνικά καθαρό: 3,5%) 

  Piperonyl butoxide 14,2 % β/β (τεχνικά καθαρό: 15,2 %) 
βοηθητικές ουσίες: 84,05% β/β.  

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: 
Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum 
cinerariifolium obtained with supercritical CO2 50 %min και piperonyl butoxide 94%min. 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and 
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2: Sumitomo 
Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)], Piperonyl 
butoxide: Endura S.p.A., Ιταλία. 
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της 
αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6.  α.  Κάτοχος της έγκρισης: OR.MA s.a.s., Di Francesco Paolo Mangogna & C., Via Saba No 
4, 10028 Trofarello (TO), Ιταλία.  

 β. Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά: ΝΕΤ PROFESSIONAL, Τελλίδης Γεώργιος & ΣΙΑ 
Ε.Ε., Λέκκα 21 ΒΙ. ΠΕ. Ωραιοκάστρου, ΤΚ 57013, Θεσσαλονίκη.   

7.  Παρασκευαστής του σκευάσματος: Οrma S.r.l., Ιταλία. 
8.  Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Οrma S.r.l., Ιταλία. 
9.  Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Οrma S.r.l., Ιταλία. 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -Υλικό: Φιάλες αεροζόλ των 50mL (32gr), 75mL (48gr), 
100mL (64gr), 150mL (96gr), 200mL (128gr), 250mL (160gr), 300mL (192gr), 400mL 
(256gr) και 500mL (320gr) με δοσομετρική βαλβίδα και με συσκευή αυτόματης 
διασποράς μέσα σε κουτί. 

 Υλικό συσκευασίας: Φιάλη από κασσίτερο, κουτί χάρτινο.  

  

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
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11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  
  Εντομοκτόνο, για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες, κουνούπια,  
φλεβοτόμοι κλπ).  

 
12. Τρόπος εφαρμογής:  

 
Για χρήση με αυτόματη συσκευή ψεκασμού: 
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 0.075mL /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 εσωτερικούς (επαγγελματικούς) χώρους 
και νοσοκομεία (εκτός θαλάμων ασθενών). 

 

       Για χρήση με τη συμβατική μέθοδο (χειροκίνητη βαλβίδα ψεκασμού): 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε χρήση. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. 
Κρατώντας όρθια τη φιάλη ψεκάστε ψηλά στο κέντρο του χώρου, μόνο στον αέρα και 
ποτέ σε επιφάνειες. Για δωμάτιο 30 κυβικών μέτρων χρειάζονται 5-6 δευτερόλεπτα 
ψεκασμού. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά. Αερίστε 
το καλά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. 
 
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. Φάσμα δράσης: 
 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί 
χώροι. 

Ιπτάμενα έντομα 
(μύγες, κουνούπια, 
φλεβοτόμοι). 

α. Ψεκασμός 0.075ml 
ανά 15΄σε χώρο 170 κ.μ. 
β. Ψεκασμός 5-6sec για 
χώρο 30κ.μ. 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους. 

 
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε  
και  ισχύει 

 
15. Εικονογράμματα κινδύνου: 

           

 
16. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 
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17. Δηλώσεις επικινδυνότητας 
Η222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. 
Η229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. 
Η317  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

18. Δηλώσεις προφύλαξης  
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 
την ετικέτα.  
Ρ102 Μακριά από παιδιά.  
Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  
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.  
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 
εκνεφώματα.  
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε 
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C.  
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 

 
19. Πρώτες Βοήθειες:  

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. 
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Γενικές πληροφορίες:  

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή  
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση εισπνοής βάλτε τον παθόντα να αναπνεύσει καθαρό αέρα και  
συμβουλευτείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:  

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά         
αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία, για δύο (2)  
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 
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21. Καταστήματα πώλησης: -- 
 
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. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα  
έγκριση ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία chrysanthemum cinerariaefolium, extract from 
open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 
που περιέχεται στο FLY OUT, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής 
της 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. 
 
 
 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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