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Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο:
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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) AROXOL DUAL ACTION.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 αρθρ. 89 παρ.2.
2. 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. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και
συσκευασία μειγμάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
4. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. 9983/114633/21-10-2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με
αριθ. ΤΠ18- 0177 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο VAPONA MULTI INSECTS.
6. Την από 10-12-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 18-12-2015
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου..
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0187 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα
στοιχεία:
1.
2.
3.

Εμπορικό όνομα: AROXOL DUAL ACTION.
Μορφή: αερόλυμα (ΑΕ).
Εγγυημένη σύνθεση: 1R-trans phenothrin 0.094% β/β,
d-tetramethrin 0,26% β/β
βοηθητικές ουσίες 99.62% β/β
4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
1R-trans-phenothrin 89%min, d-tetramethrin 94%min
5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: Sumitomo Chemical (UK) PLC, Μεγάλη Βρετανία
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών,
όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα
αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ. 1094, 381
10 Βόλος.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: δοχείο των 250ml (202.5gr), 300ml (243gr.) και 400ml
(324γρ.),500ml (405gr).
Υλικό συσκευασίας: δοχείο από λευκοσίδηρο
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων (κουνούπια, μύγες), βαδιστικών εντόμων
(κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι), και αραχνών σε εσωτερικούς χώρους.
12. Τρόπος εφαρμογής:
Για ιπτάμενα έντομα: Ανακινήστε καλά τον περιέκτη πριν τη χρήση. Κλείστε πόρτες και
παράθυρα και κρατώντας όρθια τη φιάλη πιέζετε τη βαλβίδα και ψεκάζετε πρώτα μικρές
ποσότητες κάτω από κρεβάτια, τραπέζια, ντουλάπες και άλλα μεγάλα αντικείμενα. Μετά,
από το βάθος του δωματίου και κατευθυνόμενοι προς τη πόρτα ψεκάστε ψηλά στο χώρο,
μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Για δωμάτιο 30 κυβικών μέτρων χρειάζονται 7
δευτερόλεπτα ψεκασμού. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15
λεπτά. Αερίστε το καλά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.
Για άμεση δράση, ψεκάστε απευθείας τα έντομα για 2-3sec.
Για βαδιστικά έντομα: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε απευθείας στα έντομα
από απόσταση περίπου 30εκ για 2-3sec στα σημεία που κρύβονται και εμφανίζονται για
άμεση καταπολέμηση .
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13. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί
Κουνούπια (κοινά -Ψεκασμός 7sec για χώρο
χώροι
και Aedes aegypti), 30κ.μ.
μύγες,
κατσαρίδες,
μυρμήγκια,
αράχνες, ψύλλοι
γατών.
14.

15.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλο τον χρόνο και κυρίως
τους καλοκαιρινούς
μήνες

-Απ' ευθείας ψεκασμός
στα έντομα 2-3 sec, για
άμεση καταπολέμηση

Εικονογράμματα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

16.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
Η222 Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.
Η229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17.

Δηλώσεις προφύλαξης
Ρ102 Μακριά από παιδιά
Ρ210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση
P410 + P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς,
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

18.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος
ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
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Συμπληρωματικές πληροφορίες
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. ,
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Κατά τον ψεκασμό απομακρύνετε άλλα άτομα, κατοικίδια ζώα, ωδικά πτηνά και
σκεπάστε τα ενυδρεία .
Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη
Ψεκάζετε με προσοχή, αποφεύγοντας την επαφή του με το δέρμα τα μάτια , τη μύτη
και το στόμα.
19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος
Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή
συσκευασία για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
20. Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε
ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από
τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.
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 εγκριθούν οι δραστικές ουσίες 1R-trans phenothrin και d-tetramethrin που
περιέχονται στο AROXOL DUAL ACTION, 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 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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