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Αθήνα 8-8-2016
Αριθ. Πρωτ.: 6263/70668

ΠΡΟΣ: Mantis Environmental
Unit 12A, 4th Floor Merchants Court,
Merchants Quay, Dublin 8-ΙΡΛΑΝΔΙΑ
(δια της Δήμητρας Κουφογιάννη
Ακαδημίας 81, 10678 ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) REXIT.
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 αριθ. 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
5. 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».
6. Τη με αριθ. 414/5467 /27-5-2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.
ΤΠ18- 0119 οριστική έγκριση στο Dobol Microemulsion.
7. Τις με αρ. πρωτ. 9380/106871/2-10-2015 και 6263/70668/17-6-2016 αιτήσεις της
ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 2-10-2015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0204 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: REXIT
2. Μορφή: υγρό (AL)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Acetamiprid 0,2% β/ο
d-Tetramethrin 0,1% β/ο
PBO 0,4% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 99,27% β/β
4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία
Acetamiprid 99% min, d-Tetramethrin 94% min, pbo 94 %min
5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Acetamiprid: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Germany
d-Tetramethrin: Sumitomo Chemical (UK) PLC, UK, pbo: Endura S.p.A. Italy.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Acetamiprid: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH,
Germany, d-Tetramethrin: Sumitomo Chemical (UK) PLC, UK, pbo: Endura S.p.A. Italy
γ. 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: MANTIS ENVIRONMENTAL Unit 12A, 4th Floor Merchants Court ,
Merchants Quay, Dublin 8 - Ireland Ennis-Co Clare - Ireland
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: Δήμητρα Κουφογιάννη Ακαδημίας 81,
10678-ΑΘΗΝΑ.
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Kwizda-France SAS, 30 Avenue de l’ Amiral lemonier,
78160 marly le Roi.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Kwizda-France SAS
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Kwizda-France SAS
10. Συσκευασία:
Eίδος –μέγεθος- υλικό:
Δοχείο με περιεχόμενο 150, 250, 500, 750 & 1000ml από HDPE.
11.
Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων
εντόμων, καθώς και ακάρεων και άλλων αρθροπόδων.
12.
Τρόπος εφαρμογής:
Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο και εφαρμόζεται με ψεκασμό επιλεγμένων επιφανειών.
Ανακινήστε τη φιάλη πριν από τη χρήση . Ψεκάστε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα.
Ψεκάστε σε απόσταση 10 περίπου εκατοστών, µέχρι να διαβραχούν καλά χωρίς να τρέχουν
σταγόνες, όλα τα σηµεία στα οποία είναι πιθανό να κρύβονται ή να περνούν τα έντοµα αρθρόποδα στόχοι. Ψεκάστε κατά µήκος των σοβατεπιών, των γωνιών, των σωλήνων, των
σχισµών, κάτω από τα έπιπλα, γύρω από σωλήνες ύδρευσης/ αποχέτευσης, πίσω από
ηλεκτρικές συσκευές, πρίζες, γύρω από πόρτες και παράθυρα, κάτω από χαλιά, στις
κουρτίνες, και σε άλλα σηµεία που διέρχονται ή µπορεί να κρύβονται τα έντοµα ή τα
ακάρεα. Ο σωστός εντοπισµός των σηµείων ψεκασµού αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και
µειώνει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη. Για τον έλεγχο κυρίως των κουνουπιών,
ψεκάστε εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών, µπαλκόνια, αυλές, πρασιές, γκαζόν κτλ αλλά
ποτέ σε φυτά που προορίζονται για βρώση.
Για την αντιμετώπιση κοριών και ακάρεων ψεκάστε επιπλέον στις ραφές του στρώματος.
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13.

Φάσμα δράσης:
ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΔΙΟ

ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και
εξωτερικοί
κατοικημένοι
χώροι, χώροι
πρασίνου.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

-Βαδιστικά έντομα: (κοριοί,
ψύλλοι, κατσαρίδες,
μυρμήγκια).
-Ιπτάμενα έντομα:
(μύγες, κουνούπιασυμπεριλαμβανομένου του
κουνουπιού τίγρη, σφήκες,
σκόροι ).
-Λοιπά αρθρόποδα:
(αράχνες, ακάρεα οικιακής
σκόνης, κόκκινο άκαρι των
πουλερικών) .

Υπολειμματικός
ψεκασμός:
50ml/τ.μ.

καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους

επιφάνειας.

Παρατηρήσεις:

14.

Συνδυαστικότητα: Μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλα χημικά σκευάσματα.

15.

Εικονογράμματα κινδύνου:

16.

Προειδοποιητική λέξη:

Προσοχή

17.
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
18.

Δηλώσεις προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
19.

Πρώτες βοήθειες:
P312: Σε περίπτωση αδιαθεσίας καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
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20.

Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και
καλά αεριζόμενο, για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

Καταστήματα πώλησης:
21.
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.

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 acetamiprid, d-tetramethrin και piperonyl butoxide
που περιέχονται στο REXIT, 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

