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 ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην αγορά, με την 
απλουστευμένη διαδικασία, του 
βιοκτόνου (απωθητικό) σκευάσματος 
BYEBIRDS IVORY» 

ΠΡΟΣ:  ByePest Ecolaboratories 
El Ingenio 1, 3a,  
39012, Santander 
Cantabria, Ισπανία 

                        
 
(Διά της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Αγίου Παύλου 37,  
12132, Περιστέρι, Ελλάδα)  
 
            

       
       

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  
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 το άρθρο 27(1).  

2. 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. 

3. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4616/52519 (B’ 1367/16-5-2016) «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».  

4. Την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος (R4BP3 ΑSSET No EU-0015316-0002) σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012.   

5. Τη με αριθ. 619/46787 (Β΄ 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών 
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή 
Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την 
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αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και 
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β’ 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..   

6. Την αίτηση BC-FV054514-20 στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) και τις με αρ. πρωτ. 
11531/275544/30-10-2019 και 12232/291342/13-11-2019 αιτήσεις συμπληρωματικών 
στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε                                 

 
 

I. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία του άρθρου 
27(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο: 528/2012, του βιοκτόνου (απωθητικό) σκευάσματος με αριθμό 
έγκρισης EU-0015316-0002 (R4BP3 ASSET No: GR-0021629-0000) και με τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 
1. Εμπορικό όνομα: BYEBIRDS IVORY 
 
2. Mορφή: Λιπαρή αλοιφή (GS) 
 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Peppermint oil 0.37% β/β 

  Lavender oil  0.12%  β/β 
  Βοηθητικές ουσίες 99.51% β/β 

                                       
5. Παρασκευαστές των δ.ο:  Peppermint oil: Esencias Martínez Lozano SA, Ισπανία  

Lavender oil : Esencias Martínez Lozano SA., Ισπανία  
 
6. Κάτοχος της έγκρισης: ByePest Ecolaboratories, El Ingenio 1, 3a, 39012, Santander, 

Cantabria, Ισπανία 
 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Byepest Ecolaboratories SL, El Ingenio 1, 3a, 39012, 

Santander, Cantabria, Ισπανία 
 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Pol. Industrial de Guarnizo, Ισπανία 
 

          Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Pol. Industrial de Guarnizo, Ισπανία                                                                                          
 
ΙΙ. Επισυνάπτεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης απόφασης.  
 

 
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης : - 

 
 

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 14-12-2028. 
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. 

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 
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δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά 
ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο 
ή/ και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. 
Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά 
ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους 
φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους 
όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης 

 
 

 
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (B’ 1367/16-5-2016) K.Y.A.. 

 
 
 

                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α. 
 
 
 
 

                                           Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ 
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
 

BYEBIRDS IVORY  
Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες 
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

BYEBIRDS IVORY Ελλάδα 

 
1.2 Κάτοχος της άδειας 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα Byepest Ecolaboratories SL 

Διεύθυνση El Ingenio 1, 3A, 39012, 
Santander, Cantabria, Ισπανία 

Αριθμός έγκρισης  EU-0015316-0002 (GR-0021629-0000) 

Ημερομηνία έκδοσης 18-11-2019 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 14-12-2028 

 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 

Όνομα παρασκευαστή Byepest Ecolaboratories SL 

Διεύθυνση παρασκευαστή El Ingenio 1, 3A, 39012, Santander, Cantabria, 
Ισπανία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Pol. Industrial de Guarnizo, Centro de Negocios, 
Nave 3, 39611, Guarnizo, Cantabria, Ισπανία 

 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 

Δραστική ουσία  Peppermint oil 

Όνομα παρασκευαστή Esencias Martínez Lozano SA 

Διεύθυνση παρασκευαστή Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, 
Ισπανία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Ctra. Lorca KM7 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, 
Ισπανία 

 

Δραστική ουσία  Lavender oil 

Όνομα παρασκευαστή Esencias Martínez Lozano SA 

Διεύθυνση παρασκευαστή Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, 
Ισπανία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Ctra. Lorca KM7 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, 
Ισπανία 

 
2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 
 
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 
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Κοινό 
όνομα 

Ονομασία κατά 
IUPAC 

Δράση  CAS 
number 

EC 
number 

Περιεκτικότητα 
(%) 

Peppermint 
oil  

 Δραστική 
Ουσία 

8006-90-4  0.37 

Lavender oil   Δραστική 
Ουσία 

8000-28-0  0.12 

 
2.2 Τύπος σκευάσματος  
GS - Λιπαρή αλοιφή 
 
3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 - Απωθητικό πτηνών - Εξωτερικοί Χώροι 
 

Τύπος προϊόντος TΠ19 - Απωθητικά και προσελκυστικά 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται σε κτίρια και 
παρακείμενες κατασκευές, όπως: παράθυρα, οροφές, σκεπές, 
περβάζια, προεξοχές, προσόψεις, επιφάνειες και παρόμοιες 
κατασκευές σε ταράτσες, σπίτια, πινακίδες, φώτα, 
κιγκλιδώματα, λαβές, επιγραφές, γέφυρες, εκκλησίες, μνημεία 
κ.λπ. για να απωθήσει ή να αποτρέψει πτηνά. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Κοινό περιστέρι (Columba livia) 
Κοινός γλάρος (Larus carnus) 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Το προϊόν τοποθετείται με δισκάκια στις προς εφαρμογή 
επιφάνειες. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ανάλογα με το επίπεδο προσβολής:  
- Περιοχή με φωλιές: 20-30γρ. κάθε 15εκ.   
- Σοβαρή προσβολή: 20-25 γρ. κάθε 15εκ.  
- Μέση προσβολή: 20γρ. κάθε 20-25εκ.  
- Μικρή προσβολή: 20γρ. κάθε 25-30εκ. 
  
Δεν απαιτείται περιοδική εφαρμογή. Μόλις τα πτηνά 
απομακρυνθούν, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα 
του προϊόντος μετά από μία περίοδο ασφαλείας τουλάχιστον 6 
μηνών.  

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες 
Ευρύ κοινό 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Πλαστικό (HDPE) φυσίγγιο 280 g.  
Πλαστικό (PP) φυσίγγιο 400 g.   
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Προγεμισμένος δίσκος (PA) με 20 γραμμάρια προϊόντος: 
κιβώτιο 8 έως 32 προγεμισμένων δίσκων. 
 

 
Πίνακας 2. Χρήση #2 - Απωθητικό πτηνών - Εσωτερικοί Χώροι 
 

Τύπος προϊόντος PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται σε καλυμμένες 
κατασκευές όπως: υπόστεγα ή βεράντες, αετώματα ή 
καλυμμένα παράθυρα, εσωτερικές κατασκευές κάτω από τις 
στέγες ή ανοικτές περιοχές όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί, 
χώροι στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων, αεροδρόμια, σταθμοί 
μετρό, αποθήκες, εργοστάσια, στάδια κ.λπ., για να απωθήσει ή 
να αποτρέψει πτηνά. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Κοινό περιστέρι (Columba livia) 
Κοινός γλάρος (Larus carnus) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Το προϊόν τοποθετείται με δισκάκια στις προς εφαρμογή 
επιφάνειες. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ανάλογα με το επίπεδο προσβολής:  
- Περιοχή με φωλιές: 20-30γρ. κάθε 15εκ.   
- Σοβαρή προσβολή: 20-25 γρ. κάθε 15εκ.  
- Μέση προσβολή: 20γρ. κάθε 20-25εκ.  
- Μικρή προσβολή: 20γρ. κάθε 25-30εκ. 
  
Δεν απαιτείται περιοδική εφαρμογή. Μόλις τα πτηνά 
απομακρυνθούν, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα 
του προϊόντος μετά από μία περίοδο ασφαλείας τουλάχιστον 6 
μηνών.  

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες 
Ευρύ κοινό 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Πλαστικό (HDPE) φυσίγγιο 280 g.  
Πλαστικό (PP) φυσίγγιο 400 g.   
Προγεμισμένος δίσκος (PA) με 20 γραμμάρια προϊόντος: 
κιβώτιο 8 έως 32 προγεμισμένων δίσκων. 
 

 
 
4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
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Ταξινόμηση 

Επισήμανση - 

Προειδοποιητική λέξη - 

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

- 

Δηλώσεις προφύλαξης P102 Μακριά από παιδιά. 
P103 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 
 

Παρατήρηση - 

 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 

Διατηρείστε μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.  
Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση.  
Πριν από την εφαρμογή καθορίστε το επίπεδο προσβολής:  
Χαμηλή: 1-10 πτηνά και 0 φωλιές  
Μέση: 1-10 πτηνά και 1-2 φωλιές  
Υψηλή: περισσότερα από 10 πτηνά και 1 ή περισσότερες φωλιές.  
Είναι σημαντικό να εξεταστεί και το μέγεθος του χώρου, καθώς είναι στοιχείο καθοριστικό 
για τον προσδιορισμό του επιπέδου της προσβολής. Ένας μικρός χώρος με χαμηλό 
πληθυσμό πτηνών μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.   
 
Η μέθοδος εφαρμογής βασίζεται στην εγκατάσταση δίσκων. Έχουν διάμετρο 6 εκατοστών 
και στερεώνονται στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια με σιλικόνη στη συνιστώμενη απόσταση.   
Αν οι δίσκοι αδειάσουν, αντικαταστήστε τους με καινούριους. 
Προσθέστε μια δεύτερη γραμμή για σοβαρές περιπτώσεις. 
 
Αν μετά από 2 εβδομάδες από την εγκατάσταση, μερικά πτηνά παραμένουν στην περιοχή 
που έχει γίνει εφαρμογή, προσθέστε περισσότερη ποσότητα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό 
οφείλεται σε ανεπαρκή ποσότητα προϊόντος ή σε μη σωστά προσκολλημένους δίσκους. Δεν 
απαιτείται περιοδική εφαρμογή. Μόλις τα πτηνά απομακρυνθούν, δεν χρειάζεται να 
επιστρέψουμε στον χώρο εφαρμογής, και μπορούμε να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα του 
προϊόντος μετά από μία περίοδο ασφαλείας τουλάχιστον 6 μηνών. 
 
Για ερασιτέχνες χρήστες: Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά από 6 μήνες αφότου το προϊόν 
έχει εγκατασταθεί σωστά, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία διαχείρισης παρασίτων.  

 
5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου 

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει πριν την εφαρμογή.   
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε βροχερές ημέρες για να αποφύγετε προβλήματα 
προσκόλλησης της σιλικόνης. 
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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 

Μέτρα Πρώτων Βοηθειών:  
- Σε περίπτωση οφθαλμικής έκθεσης, ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα 
μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα των ματιών ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.  
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και 
σαπούνι, χωρίς τρίψιμο. 
Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό: - Παρέχετε συμπτωματική και 
υποστηρικτική θεραπεία.  
ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η’ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210 7793777). 

 

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

Επαγγελματίες: Παράδοση κενών δοχείων, μη χρησιμοποιηθέντων προϊόντων και άλλων 
αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξουσιοδοτημένες 
εγκαταστάσεις συλλογής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Κωδικοποιήστε τα 
απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2014/955 / ΕΕ.  
 
Ευρύ κοινό: Τα άδεια δοχεία πρέπει να εναποτίθενται σε κάδους χωριστής συλλογής 
σύμφωνα με το υλικό των δοχείων.  Το μη χρησιμοποιηθέν προϊόν και τα άλλα απόβλητα που 
παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να εναποτίθενται σε εγκαταστάσεις 
συλλογής. 
 

 
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 

Διατηρήστε τη συσκευασία κλειστή όταν δε χρησιμοποιείται.   
Αποθηκεύστε στην αρχική του συσκευασία μακριά από τρόφιμα, σε δροσερό, ξηρό, καλά 
αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.   
Διάρκεια ζωής: 2 έτη. 

 
6. Άλλες πληροφορίες 
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