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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
2-7-2921 

                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 1-7-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ.: 1175/36967 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση      : Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.        : 176 71 – Καλλιθέα 
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr  
Τηλέφωνο      : 210 9287209, -170 
 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) EFFECT 
MICROTECH CS PRO». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με 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 και άρθρο 95.  

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

3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α΄ 298/Α)  για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των 
γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’133) 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. 

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

6. Τη με αριθ. 4616/52519/16-5-2016 κ.υ.α. (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».  

7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας 
υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών 
μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-12-2020).  

8. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β΄ 1471) κ.υ.α. 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 άρθρο 5 περ. 2.  

9. Τη με αρ. πρωτ. 11878/313912/10-11-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με 
αρ. πρωτ. 717/23308/26-01-2021 και 809/25608/27-01-2021 συμπληρωματικά και το με 
αρ. πρωτ. 1175/36967/5-2-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

mailto:biocides@minagric.gr
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10. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 373/9-6-2021 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος 
αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) EFFECT MICROTECH CS PRO 
για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την περίπτωση 2 του 
άρθρου 5 της υπ’ αρ. πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 κ.υ.α.(Β  1471). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0477 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1.  Εμπορικό όνομα:  EFFECT MICROTECH CS PRO 

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα μικροκαψουλών (CS). 

3. Εγγυημένη σύνθεση: permethrin 8% β/β (τεχνικά καθαρό 8,602% β/β) 

prallethrin 1% β/β (τεχνικά καθαρό 1,075% β/β) 

                                       piperoniyl butoxide 8% (τεχνικά καθαρό 8,511% β/β) 

                                       βοηθητικές ουσίες 81,812 % β/β. 

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: permethrin 93% min, prallethrin 93% min, piperoniyl butoxide 94% min. 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: permethrin: LIMARU NV-Acting for Tagros Chemicals India 

Ltd, prallethrin: Endura S.p.A, piperoniyl butoxide: Endura S.p.A. 

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: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία 

β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: UPL Ελλάς Α.Ε., Ριζαρείου 16, 

15233, Χαλάνδρι, Αττικής. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, 

Σλοβενία. 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 

Vrhnika, Σλοβενία. 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  

α. UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία. 

β. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., θέση Ξηροπήγαδο 19600, Μάνδρα, Αττική. 

γ. AGROTECHNICA O.B.E.E., B.Ι.ΠΕ. Θεσ/νίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112, 570 22 Θεσσαλονίκη. 

δ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, 80ο χλμ Αθηνών – Λαμίας, 32200,  Ύπατο Βοιωτίας. 

ε. Magma-AGRO ΑΕΒΕ, Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας. 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:  

1. Φιάλη των 5, 10, 25, 50 και 100 mL. 

2. Φιάλη των 250, 500 και 1000 mL. 

3. Δοχείο, κάνιστρο των 5, 10, 20 L. 

       Υλικό:  

1. PET, PE, LDPE, HDPE, PP ή γυαλί. 

2. PET, PE, LDPE, HDPE, PP. 

3. PET, PE, LDPE, HDPE, PP. 

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

 

<< ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ>> 
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11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου. Προορίζεται για την καταπολέμηση  
βαδιστικών εντόμων: κατσαρίδες (Blatella germanica, Blatta orientallis), μυρμήγκια 
(Monomarium pharaonis) και κοριούς (Cimex lectularius). 
 

12.  Τρόπος εφαρμογής: 

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
σε νερό και αναδεύστε. Ψεκάστε αμέσως μετά την ετοιμασία του διαλύματος. 
Ψεκασμός των επιφανειών όπου δραστηριοποιούνται τα έντομα, κατά μήκος ρωγμών 
σε τοίχους, κατά μήκος των κάτω γωνιών σε εσωτερικούς τοίχους και έπιπλα. 
Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο) και μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. 
γυαλί, κεραμικά). 

 
13.  Φάσμα δράσης 

ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί 
χώροι 

Κοριοί  
(Cimex 
lectularius) 
 
 

Για υψηλή προσβολή 
Μη πορώδεις επιφάνειες 
100 mL/ 5 λίτρα νερού 
για εφαρμογή σε 100 τ.μ. 
 
Πορώδεις επιφάνειες 
125 mL/ 5 λίτρα νερού 
για εφαρμογή σε 100 τ.μ. 
 
Για χαμηλή προσβολή 
Μη πορώδεις επιφάνειες 
25 mL/5 λίτρα νερού για 
εφαρμογή σε 100 τ.μ. 
 

Εφαρμόζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  
 
Υπολειμματική διάρκεια 
δράσης 6 μήνες. 

Μυρμήγκια 
(Monomorim 
pharaonis) 
 

Εφαρμόζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  
 
Υπολειμματική διάρκεια 
δράσης 6 μήνες σε μη 
πορώδεις επιφάνειες και 6 
εβδομάδες σε πορώδεις. 

Γερμανική 
κατσαρίδα 
(Blatta 
germanica) 
 

Εφαρμόζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  
 
Υπολειμματική διάρκεια 
δράσης 6 μήνες σε μη 
πορώδεις επιφάνειες 

Ανατολική 
κατσαρίδα 
(Blatella 
orientalis) 
 

Για υψηλή προσβολή 
Μη πορώδεις επιφάνειες 
100 mL/ 5 λίτρα νερού 
για εφαρμογή σε 100 τ.μ. 
 
Για χαμηλή προσβολή 
Μη πορώδεις επιφάνειες 
25 mL/ 5 λίτρα νερού για 
εφαρμογή σε 100 τ.μ. 

Εφαρμόζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  
 
Υπολειμματική διάρκεια 
δράσης 6 μήνες σε μη 
πορώδεις επιφάνειες 

      Να αποφεύγεται η επαφή με τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή 
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14. Εικονογράμματα κινδύνου: 

           
 

15. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ 

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο 

      
      Περιέχει permethrin. 
  
17.  Δηλώσεις προφύλαξης: 

P102 Μακριά από παιδιά.  
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο.  
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς 
(φράσεις που παραπέμπουν σε πρώτες βοήθειες): 
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.  
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.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Πλύνετε καλά το στόμα. Ζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777  

 

18. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό,   

δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από απευθείας ηλιακό φως, διατηρείται 

σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.  

 

20. Καταστήματα πώλησης: -- 
 

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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IΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 
έγκριση ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η  δραστική ουσία  prallethrin που περιέχεται στο EFFECT 
MICROTECH CS PRO, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της 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. 

 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

  

 

                                                     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  
1. UNICHEM d.o.o, Sinja Gorica 2,1360, Vrhnika, Slovenia 
(διά του Α. Τουτουτζιδάκης και Σια Ε.Ε. “AGRIBIZ", Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

Ε.Δ.: Τμήμα Γ3 
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