
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα       10-3-2017   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    Αριθ. Πρωτ.: 440/5203 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 2109287249 
  

ΠΡΟΣ: MANTIS ENVIRONMENTAL HEALTH LTD 
UNIT 12A, 4th Floor Merchants Court, 

Merchants Quay, Dublin 8-IRELAND 

(Δια της Δήμητρας Κουφογιάννη,  

Ακαδημίας 81, 10678 ΑΘΗΝΑ) 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) REXIT COIL. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
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 άρθρο 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 άρθρο 5 περ. 1. 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία 

μειγμάτων » όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) 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»  

5. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 

Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων». 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 4028/46696/1-9-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

ΤΠ18-0206 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο Mr Fist spiral ΝΕΟ. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 12715/138090/08-12-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τo με 

αριθ. πρωτ. 440/5203/17-01-2017 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- 0237  στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εμπορικό όνομα: REXIT COIL 
2. Μορφή:  Καπνογόνες σπείρες (FU) 
3. Εγγυημένη σύνθεση:  Prallethrin  0,04% β/β 

Βοηθητικές ουσίες 99,92% β/β 

4. Περιεκτικότητα της  τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 93 %min 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:Endura S.p.A., Italy 

β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb & V της αίτησης και 

παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: MANTIS ENVIRONMENTAL HEALTH LTD, Unit 12A, 4th Floor Merchants 

Court, Merchants Quay, Dublin 8-IRELAND 

β. Υπεύθυνος για την διάθεση στην ελληνική αγορά: Κουφογιάννη Δήμητρα, Ακαδημίας 81, 

10678 ΑΘΗΝΑ 

7.  Παρασκευαστής του σκευάσματος: DOZLIGN, Rue du 9 mai 1950 - ZA Anjou Actiparc 49310 

Montilliers, France. 

8.  Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: DOZLIGN FRANCE 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: DOZLIGN FRANCE  
10. Συσκευασία:  είδος – μέγεθος:  

Σπείρες διαμέτρου 110mm και βάρους 6γρ. περίπου, συσκευασμένες ανά δύο. Δέκα (10) ή 

είκοσι (20) σπείρες , συσκευασμένες μέσα σε χάρτινο ή πλαστικό φάκελο. Σπείρες 

συσκευασμένες ανά 10 ή 20 σε χάρτινους ή πλαστικούς φακέλους περιέχονται σε χαρτοκυτίο. Η 

συσκευασία περιέχει μεταλλική βάση στήριξης για την καύση των σπειρών. 

Υλικό συσκευασίας: Φάκελος από χαρτί ή πλαστικό (PP/PE/PET). Κουτί από χαρτόνι 

 Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει  η φράση:  

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Εντομοκτόνο για κουνούπια, φλεβοτόμους (σκνίπες). 

 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Ξεχωρίστε τις δύο (2) σπείρες που βρίσκονται στη συσκευασία πιέζοντας τον πυρήνα που τις ενώνει 

με μια ελαφριά κίνηση. Σηκώστε προς τα πάνω το έλασμα της μεταλλικής βάσης και στερεώστε τη 

σπείρα. Τοποθετήστε μεταλλικό αντικείμενο κάτω από τη μεταλλική βάση για τη συλλογή της 

στάχτης. Τοποθετείστε τη σπείρα κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και ανάβετε την άκρη της. Το σωστό 

άναμμα έχει γίνει αν η καύτρα καλύπτει τη μύτη της σπείρας σε μήκος 1- 1,5 εκ.  
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13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --- 
14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατοικημένοι χώροι (εξωτερικοί 

& εσωτερικοί), σε εσωτερικούς 

χώρους εφαρμόστε με ανοιχτό 

παράθυρο 

Κουνούπια, 

φλεβοτόμοι 

(σκνίπες) 

Μία (1) σπείρα / 20 κ.μ. 

και η καύση διαρκεί έως 

4 ώρες.* 

κυρίως κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες 

Παρατηρήσεις: * Η διάρκεια του χρόνου καύσης εξαρτάται από το ρεύμα αέρα. 

 

15. Συνδυαστικότητα:---- 
 

16. Εικονογράμματα κινδύνου:---- 
 

17. Προειδοποιητική λέξη: ---- 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

H412: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

EUH208: Περιέχει 1,2 βενζισοθιαζολίνη 3-1. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 

19. Δηλώσεις προφύλαξης: 
P102: Μακριά από παιδιά. 

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις.  

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  

 

20. Πρώτες βοήθειες: 
P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, 

εάν αισθανθείτε αδιαθεσία 

 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 
Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Μην αφήνετε τη σπείρα αναμμένη χωρίς παρακολούθηση και σβήνετέ προσεκτικά μετά τη 

χρήση. 

Μη σκεπάζετε με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.     

Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση του προϊόντος. 

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
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21. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε 

θερμοκρασία δωματίου, διατηρείται σταθερό για τρία (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. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση 

ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική prallethrin που περιέχεται στο REXIT COIL, για ΤΠ18 και 

συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης 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. 

 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       

 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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