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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα,    16-12-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ         Αριθ.Πρωτ.: 12177/290321 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:  Λεωφ. Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας:176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα 
Τηλέφωνο:  210 9287170 
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr 
 

ΠΡΟΣ: ΓΙΑΣΕΜΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  
Δημητρίου Ανδρέα 13, 
Καλογρέζα, Νέα Ιωνία, Αττική, TK 
14234 
 
(Διά της Sustchem 
Engineering,3ης Σεπτεμβρίου 144, 
11251 Αθήνα) 

  
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης  στην αγορά στο βιοκτόνο (γλοιοκτόνο) DUTRION TABLET». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
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. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία 
μειγμάτων» όπως ισχύει. 

3. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τoν «καθορισμό 
απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) 
ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23». 

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 αρ. πρωτ. 3589/71863/5-4-2019  αίτηση της εταιρείας, τα με αρ. πρωτ. 8844/215652/2-9-
2019, 9619/233001/19-9-2019 και 11040/264868/17-10-2019 συμπληρωματικά στοιχεία καθώς 
και με το αρ. πρωτ. 12177/290321/12-11-2019 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 TΠ12- 0010 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 

1. Εμπορικό όνομα: DUTRION TABLET 
2. Μορφή: Ταμπλέτα 
3. Εγγυημένη σύνθεση: chlorine dioxide generated from sodium chlorite by oxidation 0,2% β/β 

 βοηθ.ουσίες 99,8 % β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  

chlorine dioxide generated from sodium chlorite by oxidation: 100% min. 
5. Παρασκευαστής της δ.ο.:  Ercros S.A., Ισπανία 
6. Κάτοχος της έγκρισης: ΓΙΑΣΕΜΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημητρίου Ανδρέα 13, 14234, Καλογρέζα, 

Νέα Ιωνία, Αττική. 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Duka Production Ltd., Dunbow Ltd. The Netherlands, 

Oλλανδία 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Duka Production Ltd. 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Duka Production Ltd. 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:  
Ταμπλέτα του 1 gr συσκευάζεται σε πλαστική σακούλα των 500 gr, 8 πλαστικές σακούλες 
συσκευάζονται σε πλαστικό κουβά.   
Ταμπλέτα των 20gr σε μονήρη συσκευασία, 10 ταμπλέτες συσκευάζονται σε πλαστικό 
μπουκάλι των 200gr. 
Υλικό συσκευασίας: πλαστική σακούλα από PE/PET, μονήρης συσκευασία από  PE/Alu/PET, 
κουβάς από  PP, πλαστικό μπουκάλι από PE/PET. 

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

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 
Γλοιοκτόνο για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ανάπτυξης γλοιού σε υλικά, εξοπλισμό και 
κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως στη βιομηχανία 
χαρτιού και την βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένης 
της επιφανειακής επεξεργασίας). 
 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και προστίθεται κατά την παραγωγική διαδικασία. 
Ακολουθείστε τις οδηγίες του Τεχνικού Φυλλαδίου.  
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13. Φάσμα δράσης: 

 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βιομηχανία 
χαρτιού, 
πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

 Μύκητες και βακτήρια  5- 10 L/ m3  
(10 -20 ppm, χρόνο 
επαφής: 5’, ασυνεχής 
εφαρμογή) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου  
 

 
14. Εικονογράμματα κινδύνου: 

 

 
15. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή  

 
16. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

              H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 
17. Δηλώσεις προφύλαξης  

P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

 
18. Πρώτες Βοήθειες:  

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να 

ξεπλένετε. 

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 

γιατρό 

 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 
 Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης του για ένα (2) έτη από την ημερομηνία παρασκευής. 
  

20. Καταστήματα πώλησης: -- 
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ΙΙ. Κείμενο Ετικέτας: 

α. Να είναι σύμφωνο 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. 

 
ΙII. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα άδεια 

ισχύει: 

Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία chlorine dioxide generated from sodium chlorite by 
oxidation που περιέχεται στο DUTRION TABLET , για ΤΠ12 και συγκεκριμένα έως την 
ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με 
το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

Β) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση 
συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

 
 

 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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