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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τoν κανονισμό (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 
συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52. 

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

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τoν εκτελεστικός κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 8. 

5. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β’ 1367/16-05-2016) 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».  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

mailto:biocides@minagric.gr
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6. Τη με αριθ. πρωτ. 4118/109287/27-04-2020 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) AQUABAC 200G.  

7. Την από 14-04-2021 απόφαση τροποποίησης της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς 
AQUABAC 200G (R4BP3 Asset No FR-0008545-0000) που έλαβε χώρα στη Γαλλία. 

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

9. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

10.Τη με αριθ. 1881/286212 (Β’ 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης 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.  

11.Την αριθ. BC-AΝ055233-46 αίτηση τροποποίησης στο μητρώο των βοκτόνων (R4BP3) καθώς 
και τις με αρ. πρωτ. 3098/88257/31-03-2021 και 10734/297548/26-10-2021  
συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 

I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ18-0400 (R4BP3 ASSET NO: 
GR-0017313-0000) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 4118/109287/27-04-2020 απόφασή 
μας, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) AQUABAC 200G ως τις εγκεκριμένες 
χρήσεις και γενικές οδηγίες χρήσης και ειδικότερα τα σημεία 4 και 5 της Περίληψης 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος, ως παρακάτω: 
 

 
 
Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται: 

 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
4.1. Χρήση 1: Εφαρμογή από εδάφους, Απευθείας με διασκορπισμό– Επαγγελματίες χρήστες 
  

Τύπος προϊόντος TΠ18 –Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των 
προνυμφών των κουνουπιών σε υδάτινες επιφάνειες, οι οποίες 
αποτελούν εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Κουνούπια (Aedes spp., Culex spp.) 
Προνύμφες: Στάδιο 1 έως 4 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί χώροι 
Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή σε υδάτινους όγκους οι 
οποίοι αποτελούν εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των 
κουνουπιών. 

ΑΔΑ: ΩΥΨ24653ΠΓ-ΕΞΙ



ΑΔΑ: ΨΗΜΖ4653ΠΓ-ΙΒΦ                                                                                                                                              

\\dpfp-srv-1\biocides\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\MRP\COMPANIES\CERA-ΔΑΦΝΗ\AQUABAC 200G\VARIATIONS\MAY 2021\AQUABAC 200G VAR MAY 2021.doc 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Το προϊόν εφαρμόζεται απευθείας με διασκορπισμό.  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Κουνούπια:  
Δόσεις: 1.5 – 2 kg/ στρέμμα (υδάτινοι όγκοι που περιέχουν 
μέτρια επίπεδα οργανικής ύλης). 
Τρόπος Εφαρμογής: Με διασκορπισμό, το προϊόν είναι έτοιμο 
προς χρήση. 
Χρόνος Δράσης: 24 έως 48 ώρες μετά την εφαρμογή.  

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες. 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Σάκος από πολυαμίδιο βάρους 18 κιλών. 

 
4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

- 

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση  

Να μην εφαρμόζεται σε στάσιμα νερά πλησίον καλλιεργειών όταν υπάρχουν 
βρώσιμα/εδώδιμα μέρη φυτών.   

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 

- 

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση           

- 

 
4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 

- 

 
 
4.2. Χρήση 2: Εφαρμογή από αέρος – Επαγγελματίες χρήστες 
 

Τύπος προϊόντος TΠ18 –Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των 
προνυμφών των κουνουπιών σε υδάτινες επιφάνειες, οι οποίες 
αποτελούν εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 

Κουνούπια (Aedes spp.) 
Προνύμφες: Στάδιο 1 έως 4 
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ανάπτυξης) 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί χώροι 
Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή σε υδάτινους όγκους οι 
οποίοι αποτελούν εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των 
κουνουπιών. 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Εφαρμογή από αέρος. 
H εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω αεροσκάφους / ελικόπτερου 
που φέρει ρυθμισμένο διανομέα ώστε να επιτυγχάνεται η 
εφαρμογή 15 κιλών κόκκων ανά εκτάριο ή αεροπλάνο που 
φέρει χοάνη αδειάσματος (hopper).  
Οι μηχανισμοί θα πρέπει να φέρουν σύστημα 
αερομεταφερόμενου DGPS ώστε να προσαρμόζονται  
κατάλληλα οι διάδρομοι πτήσης και να καταγράφονται τα 
χαρακτηριστικά της εφαρμογής (full traceability). 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Δόσεις: 1.5 – 2 kg/ στρέμμα (υδάτινοι όγκοι που περιέχουν 
μέτρια επίπεδα οργανικής ύλης). 
Τρόπος Εφαρμογής: Με διασκορπισμό, το προϊόν είναι έτοιμο 
προς χρήση. 
Χρόνος Δράσης: 24 έως 48 ώρες μετά την εφαρμογή.  

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες. 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Σάκος από πολυαμίδιο βάρους 18 κιλών. 

 
4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

- 

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση  

− Η εφαρμογή από αέρος επιτρέπεται μόνο όταν η εφαρμογή από εδάφους δεν είναι 
εφικτή.  

− Η εφαρμογή από αέρος επιτρέπεται μόνο όταν για περιοχές μεγαλύτερες από 0.5 ha.  

− Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία και για να αποφευχθεί η έκθεση στο 
έδαφος, ο υπεύθυνος για την προνυμφοκτονία φορέας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
εξοπλισμός εφαρμογής είναι κατάλληλος για τον τύπο του αεροσκάφους και έχει 
ρυθμιστεί κατάλληλα. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διασπορά λόγω 
ανέμου στην περιοχή εφαρμογής θα πρέπει να ελαχιστοποιείται.  

− Το αεροσκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με επαγγελματικό σύστημα καθοδήγησης 
GPS ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής εφαρμογή του προϊόντος.  

− Για τις εφαρμογές από αέρος, τηρήστε την ελάχιστη απόσταση 50m μεταξύ των 
περιοχών όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή και των κατοικημένων περιοχών.  

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση   

- 
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4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση 

- 

 
4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 

- 

 
 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
 
Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να τηρηθούν 
οι παρακάτω συστάσεις: 
• Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και να τηρείτε όλες τις 
παρεχόμενες οδηγίες. 
• Υιοθετείτε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως ο 
συνδυασμός χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κλιματικές συνθήκες, είδος στόχος, 
συνθήκες χρήσης κ.λπ.). 

• Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. 
• Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τις εφαρμογές πρέπει να είναι κατάλληλος, σωστά 
συντηρημένος και βαθμονομημένος. 
• Λάβετε υπόψη σας τον βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων στόχων, ώστε να 
προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο του 
οργανισμού στόχου, τη χρονική στιγμή των εφαρμογών και τις περιοχές όπου θα γίνει η 
εφαρμογή. 

• Κάνετε εναλλαγή εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες διαφορετικού 
τρόπου δράσης 

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαιωμένης ανθεκτικότητας των 
οργανισμών στόχων στην δραστική ουσία 

• Ελέξγτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να 
διερευνηθούν οι αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας προκειμένου να αποκλειστεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας.  

• Πριν από την εφαρμογή, προσδιορίστε με ακρίβεια τις περιοχές όπου πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν / οι διαδρομές που θα ακολουθηθούν (σε χάρτη ή σχέδιο). 
• Η εφαρμογή του προϊόντος δεν πρέπει να διεξάγεται όταν υπάρχει κίνηση αέρα προς τα 
πάνω ή όταν η αναστροφή της θερμοκρασίας εμποδίζει το σκεύασμα να επικαθίσει στις 
επιφάνειες. 
• Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μην εφαρμόζετε σε 
περίπτωση αέρα (πάνω από 15 km / h). 
• Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ρυπασμένα ύδατα. 
 
5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. 
Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν 
εμφανιστούν συμπτώματα. 

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό,   για 10 λεπτά 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ελέγξτε εάν υπάρχουν φακοί επαφής και αφαιρέστε τους εάν 
είναι εφικτό. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, πόνος ή διαταραχές 
της όρασης. 

• Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή 
δείχνοντας την ετικέτα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν συμπτώματα και σε 
περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του σκευάσματος. 

• Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε 
θέση που να διευκολύνεται η εισπνοή. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν 
συμπτώματα και σε περίπτωση εισπνοής μεγάλης ποσότητας του σκευάσματος. 

• Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάρρωσης και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό. 

• Διατηρήστε το δοχείο ή την ετικέτα διαθέσιμη. 
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
 
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 
 Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.  
Το σκεύασμα πρέπει να προστατεύεται από το φως και να μην αποθηκεύεται σε 
θερμοκρασίες υψηλότερες από 20 οC. 
 

ΙΙ. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012   
και με την παρούσα απόφαση. 

 
ΙΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 4118/109287/27-04-2020 απόφασή μας. 
 
 

 
 «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης  Γεωργίας»               

  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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