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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   20 - 11 - 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 10114/131173 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  CBC (Europe) Srl. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Via E. Majorana, 2 

TELEFAX: 210 92 12 090   20834 Nova Milanese (MB) -  

Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής   Ιταλία 

Τηλέφωνο: 210 928 72 25    

e-mail: ptheodoris@minagric.gr    δια μέσου της εταιρείας: 

‘Τουτουτζιδάκης Αντώνης 

και ΣΙΑ Ε.Ε.’ - AGRIBIZ 

Ταχ. Δ/νση: Ξενίας 1, 115 27 

Αθήνα 

e-mail: 

a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

    

    

   

   

 
ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 9076 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ISONET T ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, 

τα μεγέθη συσκευασίας, τις δηλώσεις προφύλαξης και το φάσμα δράσης” 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

O 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις 

3. Τη με αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

9076 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ISONET T. 

4. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και 

μειγμάτων 

5. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 

«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. Την με αριθ. πρωτ. 10114 / 131173 / 03.10.2018 αίτηση της εταιρείας ‘CBC (Europe) Srl.’, μέσω 

της υπευθύνου επικοινωνίας εταιρείας ‘Τουτουτζιδάκης Αντώνης και ΣΙΑ Ε.Ε. – AGRIBIZ’. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 9076 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) ISONET T, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 

απόφασή μας, ως προς τον Υπεύθυνο επικοινωνία, τα μεγέθη συσκευασίας, τις δηλώσεις προφύλαξης 

και το φάσμα δράσης. 

 
 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: CBC (Europe) Srl. 

Via E. Majorana, 2 

20834 Nova Milanese (MB) - Ιταλία 

 

Contact person: Mr Bent Schack Iversen 

Τηλ: +39-0362-365079 

Fax: +39-0362-41273 

E-mail: biversen@cbceurope.it  

Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 

«Agribiz» 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 

Τηλ.: 210 7471000 Fax: 210 7471009 

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

  
 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 

Διαχυτήρες σε 

φάκελο (κενού 

αέρος) μέσα σε κουτί  

80 έως 500 Διαχυτήρες 

/κουτί 

Διαχυτήρες: σωλήνες από 

ethylene-vinyl acetate copolymer 

με σύρμα αλουμινίου. 

Οι Διαχυτήρες συσκευάζονται 

υπό κενό, σε φάκελο από φύλλα 

αλουμινίου πολλαπλών 

στρώσεων, μέσα σε δοχείο 

πολυστυρενίου και μέσα σε κουτί  
 
 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Σκεύασμα 

(Διαχυτήρες )/ 

τρέμμα 

Τρόπος 

εφαρμογής   

Αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

ΤΟΜΑΤΑ  

LYPES 

ΠΙΠΕΡΙΑ  

CPSAN 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 

SOLME 

Θερμοκηπίου  

Tuta absoluta  

GNORAB 

80 – 100  

(1)(2) 

Τοποθετείστε 

ομοιόμορφα τους 

διαχυτήρες μέσα 

στο θερμοκήπιο, 

λίγες μέρες πριν 

την μεταφύτευση 

3(3) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

(1) Ο αριθμός διαχυτήρων /στρέμμα είναι ανάλογα με την έκταση του θερμοκηπίου, τη δομή της 

καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής. 
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(2) Στην περίμετρο του θερμοκηπίου διπλασιάστε τον αριθμό διαχητήρων 

(3) Η διάρκεια δράσης των διαχητήρων είναι 110 (άνοιξη-καλοκαίρι) -160 (φθινόπωρο-χειμώνα) 

ημέρες, ανάλογα με την μέση θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο 

(4) Τοποθετήστε φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) στο εσωτερικό του 

θερμοκηπίου (τουλάχιστον 2 παγίδες/θερμοκήπιο). Οι παγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος 

50 εκ – 1 μέτρο από το έδαφος και να ελέγχονται οι συλλήψεις τουλάχιστον δυο φορές την 

εβδομάδα. 
 
 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.  

Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, 

χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα.  

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8289/90448/09.08.2016 απόφασή μας, όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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