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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/07/2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4958/131031 
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 9287209-168 
 

  

  
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος (εντομοκτόνο) PYRETHRUM 

SPRAY EXTRA, ως προς τη διόρθωση της ονομασίας της δραστικής ουσίας 
pyrethrins, την ταξινόμηση και επισήμανση και τα καταστήματα πώλησης». 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπ’όψη: 
 
1. Τις διατάξεις 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 
και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2. 

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

3. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2020/1036 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2020 σχετικά 
με τη μη έγκριση των ουσιών πυρεθρίνες και πυρεθροειδή ως δραστικές ουσίες, για χρήση σε 
βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 18 και 19. 

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

5. Τη με αριθ. κ.υ.α 4616/52519/2016 (ΦΕΚ 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». 

6. Τη με αριθ. κ.υ.α 4829/52048/2012 (ΦΕΚ Β΄1471) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την 
έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (ΦΕΚ A΄ 160) ανήκουν στους 
τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 6. 

7. Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού. 

8. 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).  
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9. Τη με αριθ. πρωτ. 10616/121903/24-10-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε 
οριστική έγκριση στο βιοκτόνο PYRETHRUM SPRAY EXTRA. 

10. Το με αριθ. πρωτ. 4958/131031/19-05-2021 αίτηση της εταιρείας και το αρ. πρωτ. 
5828/152013/09-06-2021 συμπληρωματικό έγγραφο της εταιρείας.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. ΤΠ18-0096 οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 

10616/121903/24-10-2013 απόφασή μας στο βιοκτόνο προϊόν PYRETHRUM SPRAY EXTRA, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη διόρθωση της ονομασίας της δραστικής ουσίας pyrethrins, 
την ταξινόμηση και επισήμανση και τα καταστήματα πώλησης και συγκεκριμένα και 
συγκεκριμένα τα I.3, I.15, I.16, I.17, I.18, I.20 και I.23 αυτής που διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
 

I.3 Εγγυημένη σύνθεση: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature 
flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical 
CO2 (Redefined from Pyrethrins and Pyrethroids and 
Chrysanthemum cinerariaefolium, ext.) 1 % β/β  
Piperonyl butoxide 11,2 % β/β  
βοηθητικές ουσίες 85,82% β/β 

 
I.15 Εικονογράμματα κινδύνου 
 

      
 

I.16 Προειδοποιητική λέξη : ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 

      I.17 Δηλώσεις επικινδυνότητας:  
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

I.18 Δηλώσεις προφύλαξης 
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 
την ετικέτα.  
Ρ102 Μακριά από παιδιά.  
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.  
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 
εκνεφώματα.  
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο 
εργασίας.  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  

ΑΔΑ: 9ΜΘ74653ΠΓ-4ΝΖ



 
  
  3/3 

 

 

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε 
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C.  
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 

 
I.20 Πρώτες βοήθειες:  

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.  
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Γενικά: Σε περίπτωση κατάποσης να μην 
προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 
ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής βάλτε τον παθόντα να αναπνεύσει καθαρό αέρα και 
συμβουλευτείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 
πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

I.23 Καταστήματα πώλησης: - 
 

ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 10616/121903/24-10-2013 απόφασή μας. 

 
 
 

 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε, 
Αγ. Παύλου 39, 121 32, Περιστέρι. 
 
 
 
 
  

   «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

    
Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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