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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα           1-7-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ.:  5149/70042ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Πληροφορίες: 210 92 87 249 
Email: biocides@minagric.gr  

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ,  
Αγίου Παύλου 39  

   121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) PHOBI RAPIDE ». 
 

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 (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. 

4. To Π.Δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 

5. Tη με αριθ. 619/46787/2019 (Β’ 988) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
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. 

6. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 965/24-5-2019 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Βιολογικός 
έλεγχος του βιοκτόνου PHOBI RAPIDE, για χορήγηση οριστικής έγκρισης 
κυκλοφορίας». 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 12846/125192/23-11-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 5149/70042/16-5-2018 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 ΤΠ18-0356 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: PHOBI RAPIDE 
2.  Μορφή:  Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Etofenprox   30,00%  β/ο 

Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and 
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with 
supercritical CO2  0,1% β/o 

                                       Βοηθ. ουσίες   69,8%  β/β 
4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: Etofenprox min 97%,  Chrysanthemum cinerariaefolium extract from 
open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical 
CO2 min 50% 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Etofenprox: LKC Chem-Regs Ltd (Acting for Mitsui 
Chemicals Agro. Inc. (Japan)), Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open 
and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 : 
Sumitomo Chemical (UK) Plc (Acting for Botanical Resources Australia Pty Ltd). 

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

6. Κάτοχος της έγκρισης: LODI SAS (Parc d’ Activites des Quatre Routes, 35390 Grand-
Fougeray, France)    

 Υπεύθυνος διάθεσης στην ελληνική αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγίου Παύλου 39, 121 32 
Περιστέρι. 

7.  Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης.  
8.  Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  LODI SAS, Γαλλία.  
9.  Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: α. LODI SAS, Γαλλία, β.Grand-

Fougeray, Γαλλία, γ. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ,  
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος - Υλικό συσκευασίας :  
       Φιάλες PET των 50, 100, 150, 250, 500, 1000 κυβ. εκ. 
      Δοχεία HDPE των 5, 10, λίτρων 
      Ερμητικό κουτί (πολυστυρένιο) με 10 υδατοδιαλυτά φακελάκια των 25mL 

 
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση: 

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  
Eντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών, γερμανικών κατσαρίδων 
(Blattella germanica), κοριών και λεπιδόπτερων αποθηκών. 

 
12.Τρόπος εφαρμογής:  

Το προϊόν εφαρμόζεται με μηχανικούς ψεκαστήρες για υπολειμματικό ψεκασμό 
επιφανειών ή με συσκευές ψυχρής εκνέφωσης ULV για ψεκασμούς όγκου σε 
εσωτερικούς χώρους. 

• Για εφαρμογή σε χαλιά: ψεκάστε το διάλυμα και αφήστε το προϊόν να δράσει, 
στη συνέχεια περάστε με ηλεκτρική σκούπα ή πλύντε τα. 
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• Μην εφαρμόζετε σε ενδύματα ή υφάσματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
με το δέρμα. 

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε χώρους με ακάλυπτα μαγειρικά σκεύη, τρόφιμα 
και όπου γίνεται προετοιμασία, χειρισμός ή παρασκευή τροφίμων. 

• Επιτρέπεται η χρήση του χώρου αφού προηγηθεί καλός αερισμός. 

• Στη βιομηχανία τροφίμων να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα τρόφιμα, 
οι μηχανές ή τα σκεύη να μην περιέχουν υπολείμματα μετά την εφαρμογή του 
προϊόντος. 

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

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / 
ΔΟΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατοικημένοι 
χώροι, χώροι 
αποθήκευσης, 
βιομηχανικοί χώροι 
(παραγωγής και 
τυποποίησης 
τροφίμων) 

Γερμανική κατσαρίδα 
(Blattella germanica), 
κοριοί  

Ψεκασμός επιφανειών:  
10mL/ 1L νερού / 20τ.μ. 
επιφάνειας. 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους 

 
Κουνούπια, 
λεπιδόπτερα 
αποθηκών  
 
Γερμανικές 
κατσαρίδες 
(Blattella germanica) 

Ψεκασμός όγκου :  
 
200 mL/1000m3 

 
 
 
400 mL/1000m3 

 
15. Συνδυαστικότητα:  
 
16.  Εικονογράμματα κινδύνου   

           
 

17. Προειδοποιητική λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
19. Δηλώσεις προφύλαξης:  

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικίνδυνων ή 

ειδικών αποβλήτων. 
 
20. Πρώτες Βοήθειες: 

P101  Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
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Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Σε καμμία περίπτωση μην προκαλέσετε εμετό. ΖΗΤΗΣΤΕ 
ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το θύμα σε φρέσκο αέρα και κρατήστε το 
ζεστό και σε ανάπαυση. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7 
 

21. 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. 

 
22. Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
και οι μεγαλύτερες των 150 κ.εκ. συσκευασίες θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία 
που έχουν άδεια απεντομώσεων 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. 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 Chrysanthemum cinerariaefolium extract from 

open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical 
CO2  που περιέχεται στο PHOBI RAPIDE, 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. 

 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

 

        Δρ  Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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