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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,        24-12-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118  Αριθ. πρωτ.: 10740/120266   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:        Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:  176 71 - Καλλιθέα 
TELEFAX:       210 9212 090 
Πληροφορίες:   Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο:        210 9287 249 
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο 
προϊόν (εντομοκτόνο) CYPELL DP. 

 

ΠΡΟΣ: Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑEΕΒΕ 
Ριζαρείου 16,  
15233 Χαλάνδρι Αττικής 

 
 

  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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 αρθρ. 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 άρθρ. 5 περ. 2. 

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

4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”». 

5. Το από 6-11-2014, σημείωμα του εργαστηρίου βιολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ. 
6. Την από 12-3-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 3-7-2013 

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 ΤΠ18-0137 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Εμπορικό όνομα: CYPELL DP 
2.  Μορφή: Σκόνη επίπασης (DP) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 0.25 % β/β  

 βοηθητικές ουσίες 99,73% β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

cypermethrin 92% min. 
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: AGRIPHAR S.A., Βέλγιο 

β. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Gharda Chemicals Ltd., Ινδία 
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της 

αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: AGRIPHAR S.A.., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium 

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Agriphar Ελλάς ΑΕΕΒΕ, Ριζαρείου 16, 
15233 Χαλάνδρι Αττικής. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: AGRIPHAR S.A., B-4102 Ougrée, Belgium 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Chimac S.A., Βέλγιο 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Chimac S.A., Βέλγιο, 

                                     Agriphar Ελλάς ΑΕΕΒΕ 
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής 
Agrotechnica, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης 
Orange Logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Χάρτινη σακούλα των 50, 100, 250, 500 γραμ., 1, 2,5 και 5 
κιλών  

Φιάλη (αλατιέρα) των 100, 200, 250, 500 και 1000 γραμ.,  
Χάρτινο κουτί και εσωτερική σακούλα των 100, 250, 500 γραμ., 1 κιλού 
Υλικό συσκευασίας: Χάρτινη σακούλα με επένδυση ΡΕ,  
φιάλη (αλατιέρα) από HDPE, σακούλα από ΡΕ . 
 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει  η φράση:  
           « ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων 
(κατσαρίδες, μυρμήγκια και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.  

 
12. Τρόπος εφαρμογής: 

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε μη κατοικημένους χώρους με σκονισμό 
των επιφανειών που συχνάζουν τα έντομα, καθώς και γύρω από μυρμηγκοφωλιές .  
Εξωτερικοί χώροι: γύρω από υπόστεγα, σε εξωτερικά κτίσματα, garage, σε χώρους 
ρίψης απορριμμάτων, σε μονοπάτια και πλακόστρωτα και γενικά σε όλους τους χώρους 
που συχνάζουν τα έντομα. 
Φωλιές μυρμηγκιών: Εφαρμόστε γύρω από την είσοδο της φωλιάς 
Σφηκοφωλιές : Εφαρμόστε στη σφηκοφωλιά τις νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί όταν τα 
έντομα δεν είναι δραστήρια 
 

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:- 
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13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΔΟΣΕΙΣ 

 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στάβλοι και μη 
κατοικημένοι 
χώροι 

κατσαρίδες, 
μυρμήγκια, 
ψύλλοι 

Σφηκοφωλιές 

10gr /τ.μ. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους 

 

 
14. Συνδυαστικότητα: -- 
 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  
 

15. Εικονογράμματα κινδύνου   

         
 

16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 
 
17. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

18. Δηλώσεις προφύλαξης  
Ρ405+Ρ102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον  
P391  Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 
Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. 
 
Συμπληρωματικές φράσεις  
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  
 

19. Πρώτες Βοήθειες:  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού 
χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάντε 
χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, 
αναζητείστε ιατρική βοήθεια. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα και 
πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
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Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις 
αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 
20.  Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:  

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και 
σε θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής  

 
21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):--- 
 

22.  Καταστήματα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι 
συσκευασίες άνω των 2kg θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε 
συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».  
 

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. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθεί η δραστική ουσία cypermethrin που 
περιέχεται στο CYPELL DP, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α’/160) για ΤΠ18 και 
συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής 
της ή να εγκριθούν σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την 
επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2. 
 
 
 
 

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 
 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 
 

 


