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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-02-2020 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αθήνα, 31/01/2020 
 
Αριθ. Πρωτ.: 1274/33706 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Τηλέφωνο: 2109287209, -170 
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr 
 

ΠΡΟΣ: Sumitomo Chemical (UK) PLC,  
Hythe House 200 Shepherds Bush Road, 
W67NL, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία 
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδεια διάθεσης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) GOKILAHT 10 MC».  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

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 άρθρο 89 παρ. 2 και το άρθρο 95. 

2. 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». 

3. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 ΚΥΑ (Β΄1471) 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. 1. 

4. To Π.Δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  
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  
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. 
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6. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 2304 π.ε./30-01-2020 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Βιολογικός 
έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) GOKILAHT 10MC στα πλαίσια της 
αξιολόγησης του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την 
Περίπτωση 1 του άρθρου 5 της υπ΄ Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1471/Β’/03.05.2012)». 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 6880/161365/2-7-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με αρ. 
και το με αριθ. πρωτ. 13225/315546/5-12-2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0390 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Εμπορικό όνομα: GOKILAHT 10 MC 
2. Μορφή: Αιώρημα Μικροκαψουλων (Microencapsulated) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: cyphenothrin 10,4% β/β (τεχνικά καθαρό: 11,3% β/β)  

 βοηθητικές ουσίες 88,7% β/β 
4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία cyphenothrin 92% min. 
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο: Sumitomo Chemical Co. Ltd, Iαπωνία. 

β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της 
αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo Chemical (UK) PLC, Hythe House 200 Shepherds Bush 
Road, W67NL,  Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία.    
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: ΔΑΦΝΗ Biocides ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 
11143, Αθήνα. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sumitomo Chemical Co. Ltd. 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Oita General Service Co. Ltd, Ιαπωνία. 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Oita General Service Co. Ltd, Ιαπωνία. 

10.  Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος: Φιάλες των 50, 100 ή 500mL, των 1 ή 5L, δοχεία των 20kg.  
             Υλικό: Φιάλες από HDPE/PET/COEX.  
                                                       Δοχεία επικαλυμμένα εσωτερικά από χάλυβα. 
 

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

   
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: 

Μύγες και βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψαράκια).  
 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Υπολειμματικός ψεκασμός επιφανειών. Ψεκάζετε µόνο επιφάνειες ποτέ στον αέρα. Κατά τον 
ψεκασµό έχετε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και απομακρυνθείτε από το δωμάτιο αµέσως 
µετά τον ψεκασµό µέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος. Ανακινήστε 
καλά το δοχείο. Μετρήστε την απαιτούμενη ποσότητα στη δεξαμενή ψεκασμού, αραιώστε 
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στο κατάλληλο επίπεδο με νερό, ανακινήστε τη δεξαμενή ψεκασμού πριν 
ψεκάσετε. Εφαρμόζεται μόνο με κατάλληλο ψεκαστήρα χειρός χαμηλής πίεσης (μηχανικά ή 
ηλεκτρικά). Για βαδιστικά έντομα: δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ρωγμές, χαραμάδες και στα 
μέρη όπου συχνάζουν έντομα (γύρω από αγωγούς, εξαρτήματα και άλλο εξοπλισμό, γύρω 
από παράθυρα και πόρτες). Για ιπτάμενα έντομα: εφαρμόστε σε επιφάνειες όπου 
εγκαθίστανται τα έντομα (γύρω και κάτω από κάδους απορριμμάτων, περβάζια παραθύρων 
και πλαίσια πόρτας, επιφάνειες κουζίνας όπου δεν παρασκευάζεται φαγητό κλπ). 

  
13. Φάσμα δράσης: 
 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οικιακές 
εγκαταστάσεις, 
αποθήκες 
εμπορευμάτων, 
εγκαταστάσεις 
τροφίμων, δημόσια 
κτήρια. 

Βαδιστικά 
έντομα 
(κατσαρίδες, 
μυρμήγκια, 
κοριοί, 
ψαράκια) και 
μύγες. 

Χαμηλής έντασης προσβολή: 
50mL σε 5 λίτρα νερού 
 
Υψηλής έντασης προσβολή: 
100mL σε 5 λίτρα νερού 
 
5 λίτρα ψεκαστικού 
σκευάσματος /100 τ.μ. 
επιφάνειας εφαρμογής 

Καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους. 

 
14. Εικονογράμματα κινδύνου  : 
 

       
 
15. Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
16.  Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

H 317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H 334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε  
περίπτωση εισπνοής. 
H 410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

14.Δηλώσεις προφύλαξης  
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.  
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
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P284 [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας 
της αναπνοής. 

      P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/    
      εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 

 
15.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: 

Ρ302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. 
Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στο καθαρό αέρα και 
αφήστε τον νε ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
Ρ342+Ρ311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.  
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό. 
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
Κατά τον ψεκασμό απομακρύνετε ή καλύψτε άλλα άτομα, κατοικίδια ζώα, ωδικά πτηνά, 
τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη, ενυδρεία, κλουβιά ζώων και επιφάνειες που παρασκευάζονται 
τρόφιμα. 

 

16.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: 
Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, καλά 
αεριζόμενο και προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως (θερμοκρασία ≤25°C), για τρία 
(3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 
 

21. Καταστήματα πώλησης:  
Πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφεται η 
φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους 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. 
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ΙΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 
άδεια διάθεσης ισχύει: 

 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική  ουσία cyphenothrin που περιέχεται στο GOKILAHT 10MC, 

για ΤΠ18 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 έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε 

περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

Δρ  Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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