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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 25-07-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5507/54438 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 2109287249 
 
.  

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Αγίου Παύλου 39,  
121 32 Περιστέρι 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) PERMEX 22E 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 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 άρθρο 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 άρθρο 5 περ. 1. 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 

συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) 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»  

5. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με 

εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους 

Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 1057/13759ΠΕ /5-2-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η 

με αριθ. ΤΠ18-0188 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο TATOR EC  

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4790/46988/28-4-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τo με 

αριθ. πρωτ. 5507/54438/18-5-2017 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- 0278 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: PERMEX 22E 

2. Μορφή: Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC).  

3. Εγγυημένη σύνθεση :  Permethrin 11,37% β/ β  

Tetramethrin 1,64% β/ β  

Piperonyl butoxide (PBO) 6,40% β/ β  

  Βοηθητικές ουσίες 79,04 β/β  

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:  

Permethrin 93% min, Tetramethrin 92% min, Piperonyl butoxide (PBO) 92% min. 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Permethrin: LIMARU NV (acting for TAGROS CHEMICALS INDIA Ltd) 

- Βέλγιο, Tetramethrin & Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.A., Ιταλία. 

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: BLEU LINE S.r.l, Via Virgilio, 28 – Z. I. Villanova - 47122 Forlì (FC), Italy. 

β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. Αγίου Παύλου 39, 

12132 Περιστέρι. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης. 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SELECTA SRL., Ιταλία.  

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ελλάδα. 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος- Υλικό: Φιάλες COEX των 50, 100, 250, 500, 1000 ml. 

       Δοχεία HDPE των 5, 10, 20, 25 λίτρων 

 

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

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (όπως κουνούπια, μύγες) και 

βαδιστικών εντόμων (όπως κατσαρίδες). 

 

12.Τρόπος εφαρμογής: 

Εφαρμόζεται αραιωμένο σε νερό με ψεκασμό των προς απεντόμωση εσωτερικών και 

εξωτερικών επιφανειών. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια, και γενικά σε 

όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε 

σχισμές και χαραμάδες. 

 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού 
Ανακινήστε το προϊόν και διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό 

αναδεύοντας. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του. 
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14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ 
κ.εκ./10 λίτρα 

νερό 

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί και 

εξωτερικοί χώροι 

 

Κουνούπια 

(ακμαία) 

 

Μύγες  

 

Βαδιστικά 

έντομα 

(κατσαρίδες) 

50 

 

 

100 

 

200 

 

 

Ψεκασμός της επιφάνειας από 

μικρή απόσταση για καλή 

διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1 

λίτρο ψεκαστικού διαλύματος 

ανά 10-15 τετρ. μέτρα*. 

Το σκεύασμα εφαρμόζεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. 

* Η ποσότητα είναι ανάλογη με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. 

 

 

15. Συνδιαστικότητα: Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. 
 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  

 
16. Εικονογράμματα κινδύνου   

               
 

17. Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
19. Δηλώσεις προφύλαξης:  

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 

την ετικέτα  
Ρ102 Μακριά από παιδιά. 

Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε σημεία συλλογής επικίνδυνων ή 

ειδικών αποβλήτων.. 

 

20. Πρώτες Βοήθειες: 
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Ρ310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

Ρ302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 

σαπούνι . 
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Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο σε εξωτερικό χώρο και αφήστε το να 

ξεκουραστεί. Αν το πρόβλημα επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
● Μην ψεκάζετε πάνω σε τρόφιμα. 

● Μην ψεκάζετε πάνω στα ζώα αλλά στις επιφάνειες. 

● Μην πιάνετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά. 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί. 

 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού 

καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

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 των φιαλών των έως 300 κ.εκ. από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες 

κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.  

Οι υπόλοιπες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και 

οι συσκευασίες άνω των 300ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο 

σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών 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 
έγκριση ισχύει: 

 Α) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες Permethrin, Tetramethrin και Piperonyl butoxide 

που περιέχονται στο PERMEX 22E, 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. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       
 

 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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