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ΘΕΜΑ: «Xορήγηση άδειας διάθεσης στο βιοκτόνο (απωθητικό) HERPETEX». 
 

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 τα άρθρο 89 παρ. 2 και 95 παρ. 1. 

2. Τις διατάξεις του v.721/1977 (Α΄ 298) «Περί εγκρίσεως  κυκλοφορίας  και ελέγχου των γεωργικών 
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το  άρθρο 1 σημείο (στ).   

3. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β΄ 1367) 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». 

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

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

6. Τη με αριθ. πρωτ. 5973/136609/10-06-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με 
αριθ. πρωτ. 10634/255896/9-10-2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

7. Το  υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 2048/23-12-2019  έγγραφο του ΜΦΙ «Απάντηση σε ερώτημα ΥΠΑΑΤ 
σχετικά με την οριστική έγκριση κυκλοφορίας του βιοκτόνου σκευάσματος (απωθητικου ) Herpetex. 

8. To με αρ. πρωτ. 5973/136609ΠΕ/09-01-2020 και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτού με ημερομηνία 10-01-
2020 έγγραφο της υπηρεσία μας προς την εταιρεία TAFARM.  

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

10. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

11. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) με θέμα «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».  
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     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Ι. Χορηγούμε άδεια διάθεσης με αριθμό TΠ19-0348 στο βιοκτόνο  με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: HERPETEX. 

2. Μορφή: Εμποτισμένες ίνες κυτταρίνης 

3. Εγγυημένη σύνθεση: margosa extract  0,05% β/β 
geraniol: 0,01% β/β 
βοηθ.ουσίες  99,94 % β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: margosa 
extract 100% , geraniol: 98% min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: margosa extract: Terra Nostra GmbH, Γερμανία, geraniol: 
Terpenetech Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο. 
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: margosa extract: Terra Nostra GmbH, Γερμανία, geraniol: 
Terpenetech Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο. 

6. Κάτοχος της έγκρισης: TAFARM, IΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ, Χριστιανουπόλεως 108, 111 
46 Γαλάτσι. 

7.   Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης. 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: TAFARM, IΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ. 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:TAFARM, IΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ 
10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος: δοχείο των 667γρμ. (καθαρό περιεχόμενο 600γρμ.) 

Υλικό συσκευασίας: δοχείο από πολυαιθυλένιο. 
 

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

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 
Απωθητικό φιδιών.  
 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
α) Με την ειδική βίδα που θα βρείτε στο καπάκι τρυπήστε στο κέντρο βιδώνοντας μέχρι τέρμα. 
β) Ξεβιδώνουμε και στη μικρή τρύπα που έχει δημιουργηθεί τοποθετούμε με πίεση το ρύγχος 
της βαλβίδας μέχρι να ακουστεί ένα «τρακ» οπότε η βαλβίδα έχει τοποθετηθεί σωστά. 
γ) Ξεβιδώνουμε και γυρίζουμε το κόκκινο καπάκι της βαλβίδας προς τα αριστερά. 
δ) Τοποθετούμε το κουτί όρθιο στο έδαφος σταθερά, σε πιθανά μέρη όπου υπάρχουν φίδια 
(περάσματα και φωλιές).  
Τα σημεία αυτά πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά, σε 
κατοικίδια ή παραγωγικά ή άγρια ζώα. 

 
13. Φάσμα δράσης: 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εξωτερικοί χώροι. Φίδια --- Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

 
Παρατήρηση: Η δράση του διαρκεί 3 μήνες. 
Η αποτελεσματικότητά του μειώνεται αισθητά κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και 
συνεχών ανέμων. 
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Η ακτίνα δράσης του HERPETEX ξεπερνά τα  40-60τ.μ. 
Τοποθετούμε περισσότερα δοχεία αν ο χώρος που επιθυμούμε να προστατεύσουμε είναι 
μεγαλύτερος. 

 
14. Εικονογράμματα κινδύνου:- 

 
15. Προειδοποιητική λέξη : - 
 
16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:- 

 
17. Δηλώσεις προφύλαξης: -  

 
18. Πρώτες Βοήθειες:  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Προκαλέστε εμετό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν 
αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – συνθήκες αποθήκευσης: 

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά 
από την ηλιακή ακτινοβολία, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 

 
20. Καταστήματα πώλησης: - 

 
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. 

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

ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία  geraniol που περιέχεται στο HERPETEX, για ΤΠ19 και 
συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της 
επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 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  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α. 
 
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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